
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ είναι διαθέσιμες για τους αποφοίτους γυμνασίου και τους 

προπτυχιακούς σπουδαστές. Υποτροφία AHEPA Τμήμα Ομηρος # 65  «Υποτροφία Μιχαήλ 

Ζανάκος»,  AHEPA Τμήμα Ληχαϊ  # 60 Αλλενταουν, -Υποτροφίες των Θυγατέρων 

Πηνελόπης, Παν-Kαραμπουρνιακής  Αδελφότητας, υποτροφία Theodoridis Αιτήσεις, 

κανόνες και πληροφορίες στο Γραφείο της Εκκλησίας, ή στο www.stnicholas.org,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ /ΕΚΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ οτι το διοικητικό συμβούλιο 

του κληροδοτήματος διαθέτει υποτροφίες  στους αποφοίτους της ενορίας ισόποσο της 

δοθείσης υποτροφίας απο τον αρχικό  δωρητή για τον ίδιο σκοπό. 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ: Παραλαβἠ  Πασχαλιἀτικων τσουρεκιών απο  σήμερα  Κυριακή στο χώλλ  

της Εκκλησίας, σύμφωνα με την παραγγελία που δώσατε. Εξὀφληση κατα την 

παραλαβή. 

ΑΠΟ  ΤΟ ΠΙΣΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ ΜΑΣ: Ζητάμε στην καλοσύνη σας με ευχαρίστήση  να 

δωρίσετε  τα ακόλουθα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δωρίσει στείλτε μια 

επιταγή προς Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου ή καλέστε το Γραφείο για 

περισσότερες πληροφορίες στο 610-867-1327.  

ΔΩΡΕΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ:  Χρειαζόμαστε Τα ακόλουθα για τον εορτασμό των ειδικών 

ακολουθιών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Στόλισμα του Επιταφίου  

ΔΩΡΕΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ  ΚΕΡΙΩΝ για τους τρεις ιερείς. 

ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ για τον Όρθρο της Αναστάσεως το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. 

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ  ΓΕΥΜΑ. Δεχόμαστε δωρεές για τα αρνιἀ ($30.00 η όσα θέλετε) 

για το γεύμα της  Ανάστασης το πρωί του Πάσχα. Παρακαλούμε στείλτε τις προσφορές  

σας στο Γραφείο της Εκκλησίας. Οι δωρεές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά δεκτές!  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ για την Ανάσταση χρειάζονται #60 δεκάδες σκούρα αυγά.  

ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ για την Ανάσταση.Δεχόμαστε δωρεές. Για περισσότερες πληροφορίες 

καλέστε το Γραφείο της Εκκλησίας. Οι δωρεές είναι ευγνώμονες!   

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ- στις 28 Απριλίου η Κα. Νίτσα Βασιλειάδου   

θα φύγει για τη Μολδαβία για να προσφέρει μια σειρά μαθημάτων σχετικά με το πώς να 

ανατρέφεις Ορθόδοξα παιδιά με βάση τις Ορθόδοξες αξίες. Η εργασία αυτή απαιτεί 

εκτεταμένη προετοιμασία. Τα τρια ιεραποστολικά ταξίδια χορηγούνται από το Ορθόδοξο 

Χριστιανικό Ιεραποστολικό κέντρο στη Φλώριδα ( OCMC) Όλοι οι ιεραπόστολοι της 

ενορίας μας σας αντιπροσωπεύουν σε αυτή την ουσιαστική δουλειά της Εκκλησίας μας. 

Παρακαλούμε κρατείστε καθημερινά στις προσευχές σας τους ιεραποστόλους μας, και 

όπου μπορείτε, παρακαλούμε επίσης βοηθείστε τους με το κόστος και τα έξοδα του 

ταξιδιού.... το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε εκατοντάδες δολάρια. Εαν επιθυμείτε να 

βοηθήσετε τη Νίτσα παρακαλούμε μιλείστε στην ίδια ή στη Δέσποινα στο γραφείο ή στον 

π. Πάλη. Εν τω μεταξύ ευχαριστώ τόσο πολύ. Στεφανος Χωλ ( SNMP)  

                 
                          ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
                                  ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΛΛΕΝΤAΟΥΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 
Πατήρ Νικόλαος Πάλης, Οικονόμος Προιστάμενος                                                610-216-4445  
Πατήρ Νικόλαος Κώσσης, Πρωτοπρεσβύτερος                                                      610-694-0948  
Πατηρ Αλέξανδρος Πετρίδης, Πρεσβύτερος                                                        610-867-1327 
Δέσποινα Κοτσάτου, Γραμματέας                                                                  610-867-1327 
Κωνσταντίνος Ζαλάλας, Ποιμαντικός Βοηθός                                                      610-867-1327  

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ E’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας 

τῆς Αἰγυπτίας, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, 

Κυρίλλου Διακόνου, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰωνᾶ, Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν 

αὐτοῖς ἐννέα Μαρτύρων. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ 

Εὐσταθίου Βιθυνίας.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ἙΒΡΑΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ (Κεφ. Θ’, 11-14) 

Ἀδελφοὶ Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς 

μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου τοὐτέστιν οὐ ταύτης τῆς 

κτίσεως, οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου Αἵματος εἰσῆλθεν 

ἐφ' ἅπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ 

τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν 

τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος 

αἰωνίου, ἑαυτόν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν 

ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;  

ΕὐΑΓΓΕΛΙΟΝ : ἘΚ ΤΟῦ ΚΑΤὰ Μᾶρκον.( Ι’ 32-45) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν͵ ὅτι΄ Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς 

Ἱεροσόλυμα͵ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς 

γραμματεῦσιν͵ καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 

ἔθνεσιν καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν 

καὶ ἀποκτενοῦσιν͵ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 

Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ͵ Διδάσκαλε͵ θέλομεν ἵνα ὃ 



ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς͵ Τί θέλετέ [με] ποιήσω ὑμῖν; οἱ 

δὲ εἶπαν αὐτῷ͵ Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν 

τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς͵ Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω͵ ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον 

αὐτῷ͵ Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς͵ Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε͵ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ 

εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι͵ ἀλλ΄ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 

ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ 

Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς͵ Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν 

αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν 

ὑμῖν· ἀλλ΄ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν͵ ἔσται ὑμῶν διάκονος͵καὶ ὃς ἂν 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος͵ ἔσται πάντων δοῦλος·καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 

ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 

πολλῶν.                         

                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ἈΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος α’.  
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ 

ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, 

διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου 

Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. 
                    ΙΕΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  29  ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 5  ΑΠΡΙΛΙΟΥ                         

Κυριακή 29 7:15 πμ 

8:30 πμ 

10:15 πμ 

Όρθρος  

Θ. Λειτουργία, (Ελληνικά) Αγ. Μαρίας Αιγυπτίας 

Θ.Λειτουργία ( Αγγλικά) 

Δευτέρα 30 6:00 μμ Μεγάλο  Απόδειπνο  

Τρίτη 31 6:00 μμ Μεγάλο Απόδειπνο 

Τετάρτη 1 5:45 μμ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  

Πέμπτη 2 6:00 μμ Μεγάλο Απόδειπνο  

Παρασκευή 3 8:00 πμ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  

Σάββατο 4 8:00 πμ 

7:00 μμ 

Όρθρος / Θ. Λειτουργία,  Ανάστασις Λαζάρου 

Μέγας Εσπερινός 

Κυριακή 5 7:45 πμ 

9:15 πμ 

Όρθρος  

Αρχιερατική  Θ. Λειτουργία . Κυριακή των Βαἱων  

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΥΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. 
 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ετελέσαμε σήμερα σε μνήμην της δούλης του Θεού 

Μαρίας Τσιαδή εκ μέρους της οικογενείας της ( υιού της Δρ. Δημήτρη & Άννης Τσιαδή,  

εγγονού Μιχαήλ,  θυγατέρας Αθηνάς & Πώλ Μπλόου) .  Αιωνία της η μνήμη. 

(Δεύτερη Λειτουργία.) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ετελέσαμε σήμερα σε μνήμην του δούλου του Θεού 

Τσαρλς Ζερβού  εκ μέρους των παιδιών του  Δρ. Τζών Ζερβού &θυγατέρας Μαρίας 

Ζερβοὐ .  Αιωνία του η μνήμη.(Δεύτερη Λειτουργία.) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ετελέσαμε σήμερα σε μνήμην του δούλου του Θεού 

Αθανασίου Κοντολέοντος   εκ μέρους της μητέρας του Φιλιώς, αδελφών και των 

οικογενειών τους .  Αιωνία του η μνήμη.(Δεύτερη Λειτουργία.) 

ΔΥΟ   ΕΤΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ετελέσαμε σήμερα στην μνήμη της  δούλης του Θεού Μαρίας 

Γιαλούρη εκ μέρους των  θυγατέρων της  Άγγελας Μουτάφη, Δέσποινας & Χρήστου 

Κατρακάζη, εγγονών και των οικογενειών τους . Αιωνία της  η μνήμη. (Πρώτη 

Λειτουργία) 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΑΔΗ  ΕΚΤΙΜΑ την ευγένεια, την αγάπη και την 

υποστήριξη που έλαβε  από την κοινότητα του Καθεδρικού Ναού του Άγίου Νικολάου 

στη μνήμη της. Μας άγγιξαν  οι κάρτες σας, οι εκφράσεις των συλληπητήριων, οι  

δωρεές, και ειδικά οι  προσευχές σας κατά την κοίμηση της αγαπημένης μητέρας μας. 

Οι ευλογίες και  η προστασία του Κυρίου μας μαζί σας. Αιωνία της η μνήμη. 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΑΥΓΩΝ την  Κυριακή 12  Απριλίου  στις  11:00  π.μ. στο 

Άλενταουν στο  Ροζ Γκαρντεν περίπτερο  ΑΧΕΠΑ. Αυγά και Πάσχαλινά   γλυκά  για 

τα παιδιά, ντόνατς και καφέ για τους ενήλικες δωρεάν! Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι..                                                                                   

 ΣΗΝΙΟΡ  ΣΙΤΙΖΕΝΣ  Η επόμενη συνάντηση  είναι για την Δευτέρα 11 Μαϊου, στις 12:00 

μμ στην Αίθουσα Καμπάνη.     

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ προσφέρει την ευκαιρία επίσκεψης στην Ελλάδα 

σε μαθητές που δεν έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι ένα ταξίδι 19 

Ιουνίου με 19 Ιουλίου, που το Ίδρυμα θα καλύπτει όλες τις δαπάνες εκτός απο 

αεροπορικά εισιτήρια και άλλα παρεμφερή για 20 μαθητές. Αιτήσεις τώρα στο 

www.panhellenicscholarships.org Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 27  

Μαρτίου του 2015.  

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ  2015  ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ FREEDOM AND LIBERTY καλούνται να υποβάλλουν 

αιτήσεις για να ληφθούν υπόψην για το απο τις Θυγατέρες της Πηνελόπης Βηθλεέμ 

αθλοθετούμενο βραβείο  "Καλός Πολίτης." Υποβάλλετε το όνομά σας και τον 

κατάλογο των δραστηριοτήτων σας στην Μαίρη Μουκούλη  (μέσω του Γραφείου 
της Εκκλησίας), πριν από την 1η Μαϊου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παιδιά της 

Ελληνικής ομογένειας, που θα αποφοιτήσουν  τον Ιούνιο του 2015.                                                                                                                                                    



THE PARISH EDUCATION COMMITTEE IS NOTIFYING that the Board of the Trust Fund is giving 

scholarships to high school graduates of the parish with a required condition that the amount 

must be matched by donor/or donors.                                                                                             

SENIOR CITIZENS MEETING. The next meeting will be May 11 at 12 :00 pm.!   

BIBLE STUDY with Fr. Nick Palis on Mondays at 7 PM analyzing the Psalms and Thursdays 

at 7 PM with Costas Zalalas, analyzing the upcoming Sunday Gospels based on the teachings 

of Fr. Athanasios Mitilinaios. 

FOR ALTAR BOYS: Boys ages 7 and older are invited to begin serving on Sundays. Due to our 

new Liturgy format, all altar boys are encouraged to serve each Sunday. They must, however, 

arrive before the reading of the Gospel.  Please contact Fr. Alexandros for a list of Altar Boy 

Groups and schedules. If you are not on the list and would like to be please contact Fr. 

Alexandros. 

PHILOPTOCHOS EASTER TSOUREKIA  ON  SALE NOW. Pick up date is  Today and April 5, Palm 

Sunday. made by the sisters at Holy Protection Monastery. Payment is due at time of pick-up. 

TO OUR FAITHFUL CONGREGATION: WE’RE ASKING YOUR KINDNESS TO PLEASE HELP DONATE 

THE FOLLOWING ITEMS NEEDED FOR SPECIAL SERVICES DURING GREAT LENT,  

HOLY WEEK AND PASCHA. If anyone is interested to donate please send a check to St. Nicholas 

Cathedral or call the Office for more information at 610-867-1327. 

FLOWER DONATIONS:  The following are needed for the celebration of the special services 

during Great Lent, the Bridegroom Service, Epitaphio, and Palm Sunday, and the Resurrection 

service. 

PRIESTS PASCHAL CANDLES Donations For the three Priests.  

BAY LEAVES for Holy Saturday morning Resurrection Orthros service 2 large baskets 

Prosforon (Altar bread) for Lenten services and Holy Week 4-5 loaves/week… 

EASTER BANQUET DONATIONS We are accepting donations for legs of lamb ($30.00 each) for 

the Resurrection meal on Easter morning. You may send your checks to the Church Office.  

Donations are greatly appreciated! 

EASTER EGGS for the Resurrection need #60 dozens brown eggs and red dye.  We are accepting 

donations. For more information please call the Church office.  Donations are greatly  

appreciated! 

MISSION TRIP TO MOLDOVA - On April 28th, Nitsa Vasiliadis will leave for Moldova, to 

teach Orthodox family values and how to raise Orthodox children. The work requires 

extensive preparation. The three (3) missionary trip, is sponsored by OCMC (Orthodox 

Christian Mission Center, FL). All parish missionaries, represent you in this essential work of 

the Church. Please pray daily for our missionaries, and where you can, please also help with 

trip costs and expenses...which can cost hundreds of dollars. If you wish to help Nitsa please 

speak with her, or Despina at the office, or Fr Palis. Meanwhile, thank you so much. Stephanos 

Hall (SNMP). 

 
SAINT  NICHOLAS  GREEK  ORTHODOX  CATHEDRAL 

COMMUNITY OF BETHLEHEM-ALLENTOWN  METROPOLIS OF PITTSBURGH 
Fr. Nicholas Palis, Economos-Dean                                                             610-216-4445  
Fr. Nicholaοs Kossis, Protopresbyter                                                           610-694-0948  
Fr. Alexandros Petrides, Presbyter                                                            610-867-1327 
Ms. Despina Kotsatos, Secretary                                                                610-867-1327  
Mr. Constantine Zalalas, Pastoral Assistant                                                 610-867-1327 

SUNDAY, MARCH 29, 2015 SUNDAY OF ST. MARY OF EGYPT,  Mark, Bishop of Arethusa,  

Martyr Cyril the Deacon and Those with him,  The Holy Martyrs Jonas and Barachesius,  

Eustathios the Confessor, Bishop of Bithynia. 

 

THE EPISTLE: ST. PAUL'S LETTER TO THE HEBREWS  9:11-14 

BRETHREN, when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, 

then through the greater and more perfect tent (not made with hands, that is, not of 

this creation) he entered once for all into the Holy Place, taking not the blood of goats 

and calves but his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the 

sprinkling of defiled persons with the blood of goats and bulls and with the ashes of a 

heifer sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of 

Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify 

your conscience from dead works to serve the living God. 

 

THE GOSPEL OF MARK 10:32-45  

At that time, Jesus taking the twelve again, he began to tell them what was to happen 

to him, saying, "Behold, we are going up to Jerusalem; and the Son of man will be 

delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and 

deliver him to the Gentiles; and they will mock him, and spit upon him, and scourge 

him, and kill him; and after three days he will rise." And James and John, the sons of 

Zebedee, came forward to him, and said to him, "Teacher, we want you to do for us 

whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" 

And they said to him, "Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in 

your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you 

http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=900&type=saints&D=S&date=3/29/2015
http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=900&type=saints&D=S&date=3/29/2015
http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=476&type=saints
http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=671&type=saints


able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am 

baptized?" And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that 

I drink you will drink; and with the baptism with which I am baptized, you will be 

baptized; but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for 

those for whom it has been prepared." And when the ten heard it, they began to be 

indignant of James and John. And Jesus called them to him and said to them, "You 

know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and 

their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you; but 

whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be 

first among you must be slave of all. For the Son of man also came not to be served but 

to serve, and to give his life as a ransom for many."      

         

                                 RESURRECTIONAL APOLYTIKION  IN THE FIRST TONE 

When the stone had been sealed by the Jews and the soldiers were guarding Thine 

immaculate Body, Thou didst arise on the third day, O Saviour, granting life unto the 

world. Wherefore, the powers of the Heavens cried out to Thee, O Lifegiver: Glory to 

Thy Resurrection, O Christ. Glory to Thy Kingdom. Glory to Thy dispensation, O only 

Friend of man. 

                              SACRED  SERVICES:  MARCH     29TH TO  APRIL    5TH 

Sunday 

 

29 7:15 am 

8:30 am 

10:15 am 

Orthros 

1st Liturgy  (Greek) Sunday of St. Mary of Egypt 

2nd Liturgy (English) 

Monday  30 6:00 pm Great Compline  

Tuesday 31 6:00 pm Great Compline 

Wednesday 1 5:45 pm Presanctified Liturgy 
Thursday 2 6:00 pm Great Compline  

Friday 3 8:00 am Presanctified Liturgy 

Saturday 4 8:00 am 

7:00 pm 
Orthros/ liturgy. Resurrection of Lazarus 

Vespers 

Sunday 

 

5 7:45 am 

9:15 am 

Orthros 

Archieratical Divine Liturgy Palm Sunday 

SECOND TRAY TODAY WILL PASS FOR THE SOUP KITCHENS OF ARCHDIOCESE OF ATHENS.  

 

FORTY DAY MEMORIAL (SECOND SERVICE) is offered Today in loving memory of the 

servant of God Maria Chiadis offered by her family son, Dr. James(and Anne) Chiadis 

and grandson, Michael, and daughter Athene ( and Paul) Blow. May her memory be 

eternal.   

FORTY DAY MEMORIAL (SECOND SERVICE) is offered Today  in loving memory of the 

servant of God Charles Zervos by his children son Dr. John Zervos and daughter 

Maria Zervos and their families. May his memory be eternal. 

FORTY DAY MEMORIAL (SECOND SERVICE) is offered Today  in loving memory of the 

servant of God Athanasios Kondoleon by his mother, Filio sisters brothers and their 

families.  May his memory be eternal. 

TWO YEAR  MEMORIAL (FIRST SERVICE) is offered Today  in loving memory of the 

servant of God Maria Gialouri by her daughters  Angela Moutafi and Despina and 

Christos Katrakazis grandchildren and   their families.  May her memory be eternal. 

THE FAMILY OF MARY TSIADIS APPRECIATES the kindness, love and support  received 

from the community of St. Nicholas Cathedral. We touched by your cards, expressions 

of sympathy, donations, and especially your prayers during the passing of our 

beloved mother. With the blessings and protection of our Lord with you. May her 

memory be eternal. 

ANNUAL EASTER EGG HUNT, Sunday April 12 at 11:00 AM at Allentown Rose Garden 

Ahepa Pavilion. Eggs and Easter candy for children, donuts and coffee for adults 

complimentary!!! Everyone is welcome! 
PAN HELLENIC SCHOLARSHIP FOUNDATION- HELLENIC BIRTHRIGHT never been to Greece? 

Hellenic birthright is your life changing opportunity.  The program is a journey that will take 

place during June19-July-19, and the Foundation will cover all costs less airfare and 

incidentals for 20 students. Application Now Available at www.panhellenicscholarships.org 

Application deadline: Friday, March 27, 2015.                                                                                              

2015 GRADUATING SENIORS OF FREEDOM AND LIBERTY HIGH SCHOOLS: are invited to be 

considered for the Bethlehem Daughters of Penelope "Good Citizenship Award."  Submit your 

name and a list of your activities and other contributions of good citizenship to Mary 

Moukoulis (via Church Office) before May 1st. Applicants must be children of Greek 

descendants, graduating F.H.S. or L.H.S. in June 2015.                                                                     

OTHER SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR HIGH SCHOOL AND UNDERGRADUATE STUDENTS: 

Homer Chapter #65, Order of AHEPA, of Bethlehem, Order of AHEPA Lehigh Chapter # 60 

Allentown, PA, Daughters of Penelope Scholarship, Pan-Karabunian Society, Theodoridis 

Scholarship. Applications, rules and information at the Church Office, or at  

http://www.stnicholas.org                                                                                                                     

http://www.panhellenicscholarships.org/
http://www.stnicholas.org/

