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Κάτω από την δικαιοδοσία  του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄,  

του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Δημητρίου της  Ελληνικής  Ορθόδοξης  Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 

 και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάββα  της Επισκοπής  Πίτσμπουργκ. Η αποστολή της Ελληνικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας  του Αγίου Νικολάου είναι να κρατήσει και να διακυρήσει, καθαρή  και αμόλυντη , 

τήν Ορθόδοξη  Χριστιανική  Πίστη και τις παραδόσεις σύμφωνα με το δόγμα, τοὐς κανόνες, λατρεία, 

πειθαρχία, και έθιμα  της εκκλησίας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Πατήρ Νικόλαος Πάλης , Οικονόμος   Προϊστάμενος                              610-440-0995 

Πατήρ Νικόλαος Κώσσης, Πρωτοπρεσβύτερος 610-694-0948 

Πατήρ Αλέξανδρος Πετρίδης, Πρεσβύτερος  

Κωνσταντίνος Ζαλάλας Ποιμαντικός Βοηθός 

610-867-1327 

610-867-1327 

Δέσποινα Κοτσάτου Γραμματεύς                                                         610-867-1327 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΈΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ   9:00 πμ – 12:00 μμ  1:00 μμ -5:00 μμ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΚΥΡΙΑΚΗΣ                          Όρθρος                                    7:15 πμ 

                                                           Α,   Θεία Λειτουργία                    8:30 πμ 

                                                     Β.  Θεία Λειτουργία                    10:15 πμ 

ΠΕΜΠΤΗ                                                     Παράκλησις                               6:00 μμ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA  ΣΑΒΒΑΤΟΥ                     Μέγας Εσπερινός                    7:00 μμ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ            Όρθρος                                       8:00 πμ 

                                                           Θεία Λειτουργία                           9:00 πμ                      

Για τις λειτουργίες της εβδομάδος βλέπε το μηνιαίο ημερολόγιο ἡ το εβδομαδιαίο δελτίο.  
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   Δέσποινα Χρούσση 

ΓΚΟΓΙΑ /ΧΕΝ: Διάκονος  Αλέξανδρος Πετρίδης 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Θεόδωρος Ευαγγέλου 
ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  Μαίρη Μουκούλη 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ      
Συντονιστής    Στέφανος Χώλλ 
Αναπληρωτής Συντονιστής  Νίτσα Βασιλειάδη 
Γραμματέας   Ντίνα Ευαγγέλου 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Θάλεια Σμιτ, Στρατονίκη Χαχάλη 
ΜΗΤΕΡΕΣ & ΝΗΠΙΑ  Πρεσβυτέρα Στεφανία Πετρίδη 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Γιώργος Βασιλειάδης, Κοσμάς Βαλαβάνης,  

Γιάννης Διακογιάννης, Παρασκευή Ζουμά,  

Νίκος Βαρβαρέλης. 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ     Δέσποινα Μούχλα 
ΧΟΡΩΔΙΑ                     
Διευθυντής Δρ. Δημήτριος Τσιαδής          
Οργανίστας  Νίκος Ηλίας 

2015  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αργυρός Βασίλειος 

Βασιλειάδης Στυλιανός 

Γεντής Αθανάσιος               Γραμματέας 

Γκαρσία Ιωήλ                      
Δείκτης Παναγιώτης 

Ευαγγέλου Θεόδωρος 

Ζαννάκης Γιάννης 

Καψάλης Νίκος 

Λιούδης  Γεώργιος       

Μούχλας Γεώργιος              Αντιπρόεδρος          

Οικονομίδης Μανώλης       Πρόεδρος    

Οικονόμου Δημήτρης 

Ταταλιάς Εμμανουήλ 

Φλιάκος  Βαλάντης                

Χριστόφας Κώστας              Ταμίας 
 

WEBSITE: www.stnicholas.org,  

EMAIL: secretary@stnicholas.org 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

Εκδίδεται από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τόμος 27 – Τεύχος 8,  Υπεύθυνος  Έκδοσης: Κώστας Χριστόφας

ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – Παρακαλούμε υποβάλτε 

τις ανακοινώσεις στο γραφείο εκκλησίας 

μέχρι την Πέμπτη. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ - Παρακαλούμε δώστε  τις 

ανακοινώσεις στο γραφείο της  εκκλησίας 

μέχρι την 15η του προγενέστερου μήνα. 

Παρακαλούμε  σημειώστε : όλα τα άρθρα 

υποβάλλονται σε  έγκριση απο την σύνταξη.- 
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Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Αρχή του Νέου                                                                                           

Εκκλησιαστικού Έτους 2015         

                                                                                     1 Σεπτεμβρίου 2015                                                                                                                                                            
Ἀριθ. Πρωτ.  143 / 15 

Ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους   Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, 

Στήν Ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή 

τοῦ Νέου Ἐκκλησια-στικοῦ Ἔτους, καθοδηγούμεθα ἀπό 

τό προσφιλές καί σεβάσμιό μας Οἰκουμενικό 

Πατριαρχεῖο νά τιμήσουμε τήν Ἡμέρα γιά τήν 

Προστασία τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντός μας. Ἡ σχέση 

τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἰνδίκτου μέ τήν Ἡμέρα τοῦ 

περιβάλλοντος εἶναι σημαντική λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τῶν 

ἐποχῶν, τῆς ἀγροτικῆς κληρονομιᾶς καί τῶν ἰσχυρῶν 

θεμελίων τῆς λατρείας μας καί τῆς θεολογίας 

ἀναφορικά πρός τίς σχέσεις τοῦ Δημιουργοῦ μας μέ τά 

δημιουργήματά Του. Ἐπιβεβαιώνουμε αὐτή τή στάση 

μέσα ἀπό τούς ὕμνους τῆς ἡμέρας αὐτῆς καθώς 

ψάλλουμε ἐν σοφίᾳ ἐποίησας καιρούς ἡμῖν καί χρόνους 

προσθέμενους (Αἴνοι Ὄρθρου)  καί Δημιουργέ 

Παντοκράτορ ... τό παρόν ἔτος τοῦτο ὡς ἀγαθός 

εὐλογήσας φύλαττε ἐν εἰρήνῃ (Ἐξαποστειλάριον 

Ὄρθρου) . 

Στήν θεϊκή πράξη τῆς δημιουργίας μας ἀποκαλύπτεται 

ἡ σχέση μας μέ τήν δημιουργηθείσα τάξη. Διά τῆς 

δυνάμεως καί χάριτος τοῦ Δημιουργοῦ μας ὁ Ὁποῖος 

ἔπλασε τά πάντα καί τήν ἀνθρωπότητα κατ’ εἰκόνα Του, 

ἀνακαλύπτουμε τό μοναδικό ρόλο μας ὡς διαχειριστῶν 

ὅλων ὅσα ἔπλασε ὁ Θεός. Ὅπως ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα 

ἐπλάσθηκαν καί τοποθετήθηκαν στόν κῆπο γιά νά 

ἐργάζονται καί νά φυλάσσουν αὐτόν (Γένεσις 2:15), ἔτσι κι 

ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐθύνη νά φροντίζουμε καί νά 

προστατεύουμε τή δημιουργία Του. Ὅπως ὁ ἄνδρας καί 

ἡ γυναίκα ἐπῆραν ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά αὐξάνωνται 

καί νά πληθύνονται καί νά ἄρχουν τῶν ἰχθύων τῆς 

θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν 

κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 

ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς (Γένεσις 1:28), ἔτσι ἔχουμε κι ἐμεῖς 

τήν ἐξουσία νά διαχειριζόμεθα τήν δημιουργηθείσα 

κτίση μέ φροντίδα καί σεβασμό γιά τήν διατήρηση τῆς 

ζωῆς καί τήν κάλυψη τῶν ἀνθρωπίνων καί 

περιβαλλοντικῶν ἀναγκῶν. Πρέπει ἐπίσης νά 

ἐπιβεβαιώνουμε στή σχέση μας μέ τόν Θεό τό γεγονός 

ὅτι διά τῆς σοφίας Του καί διά τοῦ δημιουργικοῦ 

δυναμικοῦ μας, εἴμεθα σέ θέση νά διατηροῦμε καί νά 

προστατεύουμε τό φυσικό περιβάλλον ἐνῶ 

ἀντιμετωπίζουμε περιβαλλοντικές προκλήσεις καί 

πιέσεις τεχνολογικῶν καινοτομιῶν, οἰκονομικῶν 

δυνάμεων, αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ καί φυσικῶν 

καταστροφῶν. 

Πλασμένοι κατ’εἰκόνα Θεοῦ ὡς διαχειριστές τῆς 

φυσικῆς τάξεως, προσφέρουμε τήν μαρτυρία τῆς 

ἀγαθότητος τῆς κτίσεως. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα 

ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν (Γένεσις 1:31), Ἡ 

συνειδητοποίηση ἐκ μέρους μας αὐτῆς τῆς ἐγγενοῦς 

ἀγαθότητος σέ ὅλα ὅσα ἔπλασε ὁ Θεός φαίνεται 

πρωτίστως στή σχέση μας μαζί Του. Θαυμάζουμε ἐπίσης 

τήν ὡραιότητα, πολυπλοκότητα καί λειτουργία τῆς 

κτίσεως, ἀναγνωρίζοντας τήν θεϊκή προέλευση, τόν 

σκοπό καί τήν ἀγαθότητα. Κηρύσσουμε τό Εὐαγγέλιο, 

ὁδηγῶντας ἅπαντας στήν ἀποκάλυψη τῆς χάριτος τοῦ 

Θεοῦ μέσῳ τοῦ Χριστοῦ. Προσφέρουμε διακονία ἐλπίδος 

καί μεταμορφώσεως, καθώς ὁδηγοῦμε ἄλλους στήν 

ἴαση, ἀσφάλεια καί σωτηρία δι’ Ἐκείνου. Διά τῆς 

προσευχῆς καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, 

ταξιδεύουμε κάθε ἡμέρα, κάθε ἑβδομάδα, στή διάρκεια 

ὁλοκλήρου τοῦ κύκλου τοῦ ἔτους καί οἱ ζωές μας 

ὁδεύουν πρός τήν ἔνδοξη πλήρωση τοῦ χρόνου καί τήν 

αἰώνια ζωή σέ κοινωνία μέ τόν Θεό. 

Καθώς ἑορτάζουμε αὐτή τήν Ἑορτή, ἄς ἀφιερώνουμε τό 

χρόνο μας στίς ἑορτές καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας, 

στήν καθημερινή ζωή προσευχῆς καί κοινωνίας μέ τόν 

Θεό καί στή διατήρηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς μας διά 

τῶν κανόνων τῆς πίστεώς μας. Ἄς ἐπιβεβαιώνουμε 

ἐπίσης ὅτι ἔχουμε πλασθεῖ καί χρισθεῖ διαχειριστές τῆς 

δημιουργηθείσας τάξεως. Ἀπό τή σχέση καί κοινωνία 

μας μέ τόν Θεό, ἄς προσφέρουμε μαρτυρία τῆς 

ἀγαθότητος τῆς κτίσεώς Του καί τῆς ἱερότητος τῆς ζωῆς. 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη, 
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               ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΤΟΥ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ  ΝΑΟΥ   

                           ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΤΗ 14  ΙΟΥΛΙΟΥ, 2015 
1. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Πατέρας Νικόλαος Πάλης άνοιξε τη συνάντηση με προσευχή, και συζήτησε για τη ζωή του Αγίου Νικοδήμου. 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ 

 Ο Πατέρας  Νικόλαος Κώσσης ευχαριστεί το Συμβούλιο για την πληρωμή των επισκευών στο αυτοκίνητό του 

- Πατέρας Νικόλαος Πάλης αναφέρει ότι από το θόλο φαίνεται να πέφτει το φύλλο χρυσού. 

Ο Abe θα είναι σε διακοπές από τον Αύγουστο 3 μέχρι την 17 Αύγ 

- Ο Πατέρας Νικόλαος Πάλης θα είναι σε διακοπές 18η και 19 Ιουλίου. 

- Ο Πατέρας Νικόλαος Πάλης παρουσιάζει και την  έκθεση και του  Πατέρα  Αλέξανδρου Πετρίδη, ο οποίος είναι 

με τους  GOYAns στη Κατασκήνωση Ναζαρέτ. 

-Στην  Κατασκήνωση Ναζαρέτ συμμετειχαν  8 JOY κατασκηνωτές και 18 GOYA κατασκηνωτές  από τη Βηθλεέμ. 

- Υπάρχει μια λίστα των προσεχών  εκδηλώσεων  για τη νεολαία: 

i. Κατηχητικό Σχολείο διακοπών (3η Αυγούστου μέχρι 7 Αυγούστου). Θα υπάρξει ένα ταξίδι στη Μονή της Αγίας 

Σκέπης  την Παρασκευή (7 Αυγούστου). 

ii. Πατέρας / Υιός Bike Ride (Ημερομηνία TBD). 

iii. GOYA ταξίδι στη Νέα Υόρκη (Ημερομηνία TBD). 

iv. Τακτικές ομάδες νέων και GOYA μελέτη Βίβλων θα επαναληφθεί  και πάλι το Σεπτέμβριο. 

3,  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ 

- Απόντες: : ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης, Βασίλης Αργυρός,  Παναγιώτης Δείκτης, Θόδωρος  Ευαγγέλου,  , 

Βαλάντης Φλιάκος .  

- Παρόντες, Πατήρ Νικόλαος Πάλης, ,  Στέλιος Μ Βασιλειάδης, Αθανάσιος Γεντής, Ιωήλ Γκαρσία.  Γιάννης  

Zαννάκης,  Νικόλαος Καψάλης,  Μανώλης Οικονομίδης, Γιώργος Λιούδης, Γιώργος Μούχλας , Δημήτρη 

Οικονόμου, Μανώλης Ταταλιάς, Κώστα Χριστόφας,  . 

4,. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - Ο Θανάσης Γεντής παρουσίασε τα πρακτικά για τη Σύνεδρίαση  του Συμβουλίου 

του Ιουνίου .Ο  Κώστα Χριστόφας,  και ο , Γιώργος Μούχλας πρότειναν την αποδοχή των πρακτικών. Η πρόταση 

ψηφίστηκε ομόφωνα. 

5.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ 

-Ο  Κώστας Χριστόφας ότι το συνολικό εισόδημα για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουνίου 2015 και 30ης Ιουνίου 

2015 ανήλθαν σε: $ $154,896.50. Επιπλέον, ο Κώστας  Χριστόφας ανέφερε ότι οι δαπάνες για την ίδια χρονική 

περίοδο ανήλθαν σε: $ $83,224.05. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε: $71,672.45. 

- Ο Γιώργος Μούχλας     και ο Δημήτρης Οικονόμου  πρότειναν  αποδοχή της  έκθεσης  του Ταμία, όπως 

παρουσιάστηκε. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα. 

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

- Επιτροπή Υποδοχής 

i. Ένα πακέτο  υποδοχής προετοιμάζεται για να δίνεται στα νέα μέλη. 

- Επιτροπή Εξόδων 

i. Ο Μανώλης Οικονομίδης αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μια επιτροπή έξόδων, γιατί όλα τα έξοδα 

αντιμετωπίζονται από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των μηνιαίων συναντήσεων 

- Ο Μανώλης Οικονομίδης αναφέρει ότι  το Ελληνικού Σχολείου / Κατηχητικό Σχολείο / Σήνιορ Σιτιζενς / 

Ακαδημία / Φιλόπτωχος / Ιεραποστολές / Νεολαία / Ιερόπαιδα/ Ιεροψαλτες / και Χορωδία δεν χρειάζονται μια 

επίσημη επιτροπή μόνο ένας σύνδεσμος  με το συμβούλιο. 

- Ο Μανώλης Οικονομίδης αναφέρει ότι τεπιτροπές μόνο για το κτίριο, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, διαχείρισης, 

και το φεστιβάλ απαιτούνται και περιγράφονται με συντομία το ρόλο του καθενός. 

- Ταμείο Κληροδοτήματος : 

i. Οι Γιώργος Μούχλας, Στέλιος  Μ Βασιλειάδης, και ο Ιωάννης Ζαννάκης  συναντήθηκαν με την επιτροπή 

κληροδοτήματος  για την ανανέωση του κληροδοτήματος. Υπάρχει  σχέδιο να υπάρξει  ένα προσχέδιο έτοιμο για 

έλεγχο και έγκριση του Συμβουλίου πριν από τη Γενική Συνέλευση του  Νοέμβρίου. 

- Κτίριο  
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i. Ο Μανώλης Οικονομίδης περνάει μια λίστα με τις τρέχουσες  εργασίες για το κτίριο  μαζί με τις προτεραιότητες 

τους. 

ii. πυρανιχνευση: Η εταιρεία  Ασφαλεία  Star έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του νέου συστήματος 

συναγερμού πυρκαγιάς, και η επιτροπή κτίρίων  έχει περάσει από ένα έλεχγο του  συστήματος. 

iii. Wi-Fi: Η εταιρεία  East Penn έχει εγκαταστήσει όλους τους  νέους  δρομολογητές που μας επιτρέπει να έχουμε 

Wi-Fi σε όλο το κτίριο της εκκλησίας. 

iv. Copier: Οι δύο προσφορές για μίσθωση νέου   φωτογραφικού   έχουν ληφθεί. Μία ακόμα προσφορά θα πρέπει 

να ληφθεί. 

- Ακαδημία βρίσκεται  σε πάρα  πολύ καλή θέση  και έχει γεμίσει πλήρως όλες  τις  διαθέσιμες θέσεις . 

 - Η επιτροπή Περπατήστε μέσα στην  Ιστορία  έχει συνεδριάσει και έχει πολλά αντικείμενα για να συμπεριλάβει 

στην αίθουσα. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται Εικόνες που σχετίζονται με βαρυσήμαντες  περιπτώσεις της  

εκκλησίας. 

- Φωτογραφίκός  Κατάλογος - Οι φωτογραφίσεις  θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου 2015. 

- Φεστιβάλ 

i. Οι  διαφημίσεις  για το banner θα σταλούν  στο τέλος του Ιουλίου. 

- Centennial: 

i. Η Επόμενο συνάντηση για την εκατονταετηρίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου του 2015. 

ii. Ο Μανώλης Οικονομίδης ανέφερε ότι η επιτροπή θα ήθελε να κρατήσει την γιορτή  για την εκατονταετηρίδα 

στο Steel Στακς ς στη Βηθλεέμ. 

iii. Θα υπάρξει μια λιγότερο τυπική συγκέντρωση τύπου ταβέρνα το βράδυ της Παρασκευής με ψυχαγωγία. 

iv. Θα υπάρχει δωρεάν γεύμα για την ενορία ττην  Κυριακής.. 

8. ΠΑΛΑΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

. Ασφάλεια κτηρίου : Υπάρχει μια πιθανή έκπτωση στην ασφάλεια οικοδομήματος  διαθέσιμη στην κοινότητά 

μας.  Ο Γιώργος Μούχλας  θα ερευνήσει. 

 Οι πατέρες συζήτησαν την  ιδέα που συζητήθηκε στο προηγούμενο συμβούλιο για δύο λειτουργίες και το 

καλοκαίρι.  Οι πατέρες θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν επαρκώς όλες οι Κυριακές καθ' όλη 

τη διάρκεια του καλοκαιριούΔιότι εκτός από τη διαθεσιμότητα ιερέων υπἀρχει και το ζήτημα της διαθεσιμότητας 

των ψαλτών.  Οι ιερείς θα προσπαθήσουν να μειώσουν τον αριθμό των Κυριακών μίας λειτουργίας .  

 Η διαδικασία χορηγίας της ώρας του  καφέ είναι ασταθής.  Πρόταση γίνεται ένας υπεύθυνος εθελοντής  να βρεί 

τους χορηγούς για την ώρα καφέ ηκάθε Κυριακή.   Ο Μανώλης Οικονομίδης θα ψάξει να βρή έναν εθελοντή. 

9.ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Ο  Αθανάσιος Γεντής  παρουσίασε  δύο  ευχαριστήριες επιστολές για τις δωρεές πού έκανε η εκκλησία  Α.) από το 

IOCC, και Β.) από το  American Friends of the blind in Greece, Inc. (Οικος Τυφλών  Ελλάδος) 

Υπηρεσία στο Παγκάρι: Ο Μανώλης  εκφράζει την ανησυχία του  σχετικά με το σύστημα που έχουμε για το 

παγκάρι  και την αποτελεσματικότητά του. Μερικές  επεμβάσεις  θαπρέπει να γίνουν για να  γίνει το σύστημα 

πιο αποτελεσματικό. 

- Γιώργος Μούχλας  θα εξετάσει την προσπάθεια να κερδίσει κάποια χρήματα στα τρέχοντα ασφάλιστρα 

ασφάλειας υγείας 

.- Γιώργος Μούχλας  πρότεινε  να γίνει μια δωρεά $ 1000, καθώς και να περάσει δεύτερο  δίσκο για τα συσσίτια της 

Αρχιεπισκοπής  Αθηνών που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής τους κρίσης. 

- Η Ιερά Μονή Γέννηση της Θεοτόκου στο Saxonburg φιλοξενεί μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων προς 

όφελος του μοναστηριού. Ο  Πατέρας Νικόλαος Πάλης προτείνει να δωθούν  $ 1.000. Το Συμβούλιο συμφωνεί. 

Πρόταση διακοπής  από τον τον  Γιώργο Μούχλα   και Γιάννη Ζαννάκη. Πρόταση που πέρασε ομόφωνα. 

 Ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης έκανε την  προσευχή. 

         Ο Πρόεδρος                                                    Ο Ιερέας                                                          Γραμματέας             
      Μανώλης Οικονομίδης                              † Πατήρ Νικόλαος Πάλης                                                Θανάσης Γεντής  
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

 1 8 ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Ινδικτος) 

 

2 3 
 
 
6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 
 

 

 

4 5 
 
 
7 ΜΜ Μέγας 

Εσπερινός 

 

6 7:15 ΠΜ Ορθρος 
8:30 ΠΜ Θ.Λειτουργία 

9:45 ΜΜ  Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠΜΘ.Λειτουργία 

7 
 
 

8 8 ΠΜ Ορθρος 

Λειτουργία (Γενέθλιον 
της Θεοτόκου) 

 

9 10 
 
6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 
 

 

 

11 12 
 
 
7 ΜΜ Μέγας 

Εσπερινός 

 

137:15 ΠΜ Ορθρος 
8:30 ΠΜ Θ.Λειτουργία 

9:45 ΜΜ  Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠΜΘ.Λειτουργία 

7 PM Vespers 

(Stroudsburg) 

 

14 
 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

7 ΜΜ Μελ. Γραφής 

15 16 17 8 ΠΜ Ορθρος 
Λειτουργία (Αγ. Σοφία 
& Θυγατέρες)   
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
 

 
 

 

18 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 

19 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
7 ΜΜ Μέγας 

Εσπερινός 

 

20 7:15 ΠΜ Ορθρος 
8:30 ΠΜ Θ.Λειτουργία 

9:45 ΜΜ  Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠΜΘ.Λειτουργία 

21 
 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

7 ΜΜ Μελ. Γραφής 

22 23 24 8 ΠΜ Ορθρος 
Λειτουργία Παναγία 
Μυρτιδιώτισσα) 
ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Η 
 

 

25 
 
ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Η 
 

26 8 ΠΜ Ορθρος 
Λειτουργία (Αγ. Ιωάννης 
Θεολόγος) 

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Η 
7 ΜΜ Μέγας 

Εσπερινός 

 
  

27 7:15 ΠΜ Ορθρος 
8:30 ΠΜ Θ.Λειτουργία 

9:45 ΜΜ  Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠΜΘ.Λειτουργία 

28 
 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

7 ΜΜ Μελ. Γραφής 

29 30  
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΣΙΝΙΟΡ ΣΙΤΙΖΕΝΣ  θα συναντηθούμε  τον Οκτώβριο. Οι συναντήσεις είναι κάθε δεύτερη Δευτέρα του 

μήνα, 12:00 στην αίθουσα Καμπάνη. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος ηλικίας 50 ετών και άνω.  

ΦΩΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: Ο νέος Ονομαστικός Κατάλογος της  Εκκλησίας  θα περιλαμβάνει έγχρωμες φωτογραφίες 

όλων των οικογενειών που είναι μέλη! Οι φωτογραφίες θα πρέπει να ληφθούν στον Αγίο Νικόλαο τα Σάββατα 

και τις Κυριακές, τον Σεπτέμβριο, από 11-4pm. ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Παρακαλούμε  επισκεφθείτε 

www.stnicholas.org/photodirectory να κλείσετε ραντεβού. Ένα φύλλο εγγραφής θα είναι, επίσης, στην αίθουσα 

Καμπάνη. Όπως συμβαίνει με όλους τους καταλόγους και σύμφωνα με τους κανονισμούς, πρέπει να είστε 

ταμειακώς ενημερωμένοι για τις προηγούμενα δύο (2) χρόνια, που είναι το 2014 και το 2015.   

«STEWRADSHIP  Εθελουσια Προσφορά ΔΙΑ ΤΟ 2015— 2016 “Η εθελουσία προσφορά” είναι το οξυγόνο της 

εκκλησίας μας, και πρέπει να είναι μια έκφραση της αγάπης και υποστήριξης δια την Εκκλησία μας και τον 

Θεόν. Σας  παροτρύ-νουμε όπως η εφετεινή προσφορά σας είναι μία προσφορά πίστεως, αγάπης και θάρρους!  
Τα πάγια έξοδα της εκκλησίας ανέρχονται στο ποσόν των $48,000.00 τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι βρέξει χιονίσει ή έχει 
ηλιοφάνεια ο ταμίας πρέπει να βρει $48,000,00 να πληρώσει τις υποχρεώσεις της εκκλησίας. Προς το παρόν, το ένα τρίτο του 
εισοδήματος της ενορίας μας προέρχεται από την “Εθελουσία Προσφορά.” Αυτό σημαίνει ότι δια να καλύψουμε το υπόλοιπο 
70% των αναγκών της εκκλησίας μας πρέπει να βασιστούμε σε ξένες πηγές. Η εκκλησία όμως δεν ανήκει σε ξένους ανθρώπους! 
Ανήκει σε εμάς.  Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταφέρουμε να συντηρήσουμε το 100% των αναγκών μας μέσω της 
“Εθελουσίας Προσφοράς”-  

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ: Θεού θἐλοντος σύντομα θα ολοκληρωθεί  μία από τις τελευταίες μεγάλες φάσεις της 

εικονογραφίας της εκκλησίας. Οι ακόλουθες σκηνές και άγιοι θα ολοκληρώσουν  την δεξιά πλευρά του κυρίως 

ναού. Παρακαλούμε δείτε  τον Πατέρα Πάλη, Στάθη Κανδιάνη,  ή  Nίκο Ταταλιά  για  ερωτήσεις, ή αν 

ενδιαφέρεστε για δωρεά μιας εικόνας  προς τιμήν της οικογένειάς σας.Διαθέσιμες Εικόνες  Από τα Θαύματα 

του Χριστού: Ο Γάμος της Κανά, η  Θεραπεία του Παραλύτου στη Βηθεσδά, ο Χριστός μιλώντας με την Αγία 

Φωτεινή στο πηγάδι  του Ιακώβ, Η θεραπεία του τυφλού, η Σίτιση των  Πέντε Χιλιάδων, ο Χριστός περπατώντας  

πάνω στο νερό, (Στην πλάγια είσοδο) Ο  μικρός  Χριστός με τους Γέροντες στο Ναό.  

Αγιοι ¨Αρρενες  (πλήρες-σώμα): Ἁγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος (προστάτης της 

Μυτιλήνης), ο Άγιος Φιλούμενος ο Κύπριος, ο Άγιος Παχώμιος ο Μέγας, ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο 

Άγιος Αθανάσιος ο  Αθωνίτης, ο Άγιος Σάββας  της Καλύμνου, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ρουμάνος, ο Άγιος Παΐσιος ο 

Αγιορείτης, ή ένας άγιος της επιλογής σας (δείτε ένα από τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται παραπάνω). 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Ενας συνενορίτης μας ο Κος. Νικόλας Ταταλιάς αρχίζει την Ιατρική Επαγγελματική του καριέρα με την ένταξη 

του στην Ομάδα   Walbert Avenue Family Practice στο  Άλενταουν. Ο κος Ταταλιάς ένας νέος που μπορείς να τον 

εμπιστευθείς και σαν άνθρωπο και σαν ιατρό ας τον βοηθήσουμε στα πρώτα του βήματα.  (610) 437-3934  One of 

our brother in Christ, Mr Nikolas Tatalias begins  his Medical Professional Career  by joining the     

Walbert   Avenue   Family   Practice Team  in Allentown. Mr Tatalias a young  honest person that can 

be  entrusted as person and as  a doctor needs our  help in his first steps.  (610)   437-3934    

2428   Walbert Avenue,  Allentown, PA 18104. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: 17, 18, 19,&-20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Υ  2015 

Το  Φθινοπωρινό Ελληνικό Φεστιβάλ της Εκκλησίας: θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έως 

την Κυριακή 20 του Σεπτεμβρίου του 2015. Για να βοηθήσετε εθελοντικά ή να πάρετε περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο της Εκκλησίας στο 610-867-1327. 

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ 

ΤΑ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗ  που αναπαύτηκε στο Κύριο. Ο Θεός ας 

αναπαύσει την ψυχή του και του χορηγήσει  καλό παράδεισο. 

 

ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΩΛΙΝΑΣ (ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ)  ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ η  οποία απεβίωσε 

πρόσφατα. Αιωνία της η μνήμη. 



14 

 

 

 


