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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (Λουκ. 15, 11-32) 28 Φεβρουαρίου 2021 

Ὅλες οἱ παραβολές τοῦ Κυρίου μας εἶναι γνωστές στούς πιστούς Χιστιανούς μας. Ἡ 
παραστατικότητα τῆς ἀφήγησης τῆς κάθε παραβολῆς, καθώς καί ἡ διαχρονική τους 
ὑπόσταση, ἑλκύουν τόν ἀκροατή ἤ τόν ἀναγνώστη. Παρ’ὅλο ὅπου ἐλέχθησαν μόνο 
μιά φορά ἀπό τόν Ἰησοῦν Χριστό, τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, ἐν τούτοις, 
ἐπαναλαμβάνονται ἑκατομμύρια φορές στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα ἡ 
Ἐκκλησία μας, στήν δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου, φέρνει μπροστά μας τήν σωτήρια 
παραβολή τοῦ Ἀσώτου. Μέ τήν παραβολή αὐτή, προτρέπει τά πιστά της τέκνα, τά 
ὁποῖα ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν Χριστό, νά ἐπιστρέψουν. Γνωρίζει ἡ Ἁγία μας 
Ἐκκλησία τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει τό κάθε της παιδί νά ἐπιστρέψει. Τό 
γνωρίζει ὅπως καί ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς, πού εἶναι ὁ ἐπουράνιος Πατέρας ὅλων 
μας, ἔβλεπε καί παρακολουθοῦσε τήν κάθε κίνηση καί τήν κάθε ἁμαρτία καί 
ἐπιπολαιότητα τοῦ ἀσώτου. Τόν ἔβλεπε μέ λύπη νά ἀπομακρύνεται, νά μπλέχνει μέ 
κακές παρέες, νά ξημεροβραδυάζει σέ ἀνήθικα περιβάλλοντα. Νά κτυπιέται καί νά 
ὀδύρεται βάναυσα, νά μή μπορεῖ νά κλείσει μάτι ἀπό τό κρύο, τήν πεῖνα καί τήν δίψα. 
Τόν ἔβλεπε ὁ Οὐράνιος Πατέρας τόν ἄσωτο, νά ζητιανεύει, νά κλέβει γιά νά ζήσει, νά 
τόν κτυποῦν καί νά τόν βασανίζουν. Τόν ἔβλεπε καί τότε πού ζοῦσε μέσα στίς λάσπες 
καί τίς ἀκαθαρσίες τῶν χοίρων, νά ψάχνει γιά κάποιο σαπιοχάρουπο, διότι πέθαινε 
ἀπό τήν πεῖνα. Ναί ἀδελφοί μου. Ὁ Πατέρας τά ἔβλεπε ὅλα αὐτά, ἀλλά δέν 
ἐπενέβαινε νά τόν βοηθήσει. Γιατί; Διότι τόν δίδαξε, τόν νουθέτησε, τούδειξε τόν 
ἀρχοντικό τρόπο ζωῆς μέσα στό σπίτι Του, τοῦ πρόσφερε τήν πατρική ἀγάπη καί 
στοργή καί πρίν φύγει, προσπάθησε νά τοῦ ἀλλάξη τήν γνώμη ἀλαζονείας πού εἶχε 
κυριεύσει τόν νέον. Ὁ ἄσωτος ὅμως ἔφυγε ἀπό κοντά Του μέ αὐταρχικό τρόπο, μέ 
τόν ἴδιο τρόπο ἀπαίτησε νά τοῦ δώσει καί τό μερίδιόν του. Τώρα τίποτε δέν θά 
ἔκαμνε ὁ Πατέρας γιά νά σώσει τόν ἄσωτο, παρά μόνο, ἐάν ὁ ἴδιος μετάνοιωνε καί 
ἐπέστρεφε. Μετάνοια καί ἐπιστροφή. Ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς, ἀπό τήν στιγμή πού 
ἔφυγε ὁ γυιός του ἄφησε τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του ἀνοιχτή. Δέν τοῦπε νά μή 
ξαναπατήσει στό σπίτι του. Ἀντιθέτως τήν ἄφισε ἀνοιχτή, γιά νά καταλάβει ὅτι ὁ 
πατέρας του πάντα θά περιμένει τήν ἐπιστροφή του. Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι 
παραβολικά, γιά νά μποροῦν οἱ Χριστιανοί καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάθε ἐποχῆς, πού 
φεύγουν μακριά ἀπό τόν Θεό, νά καταλάβουν αὐτή τήν πατρική ἀναμονή.  Ἐπειδή 
ἔφυγαν ἀπό μόνοι τους, δέν μπορεῖ νά παραβιάσει τήν ἐλευθερία τῆς ἀποφάσεώς 
τους. Ἡ ἐλευθερία, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄθρωπο, ἀκόμη καί τότε πού ἦταν 
μέσα στόν Παράδεισο. Νά, ἐδῶ εἶναι ἡ ζωή -τούς εἶπε- ὁ Θεός. Νά, ἐκεῖ εἶναι ὁ 
Θάνατος. Οἱ πρωτόπλαστοι ἄνθρωποι, δέν πῆραν τά λόγια τοῦ Θεοῦ στά σοβαρά καί 
ἔφυγαν εἰς χώραν μακράν. Ἀπό ἀφεντικά, ἄρχοντες μέ ἀρχοντική καί θεΪκή καταγωγή 
ζωῆς αἰωνίου καί ἐλευθερίας, κατάντησαν ἄθλιοι καί ἐλεεινοί ζητούλιδες σκλάβοι, 
κυλιώμενοι μέσα στίς ἀκαθαρσίες τῶν χοίρων (τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν) τοῦ σκότους 
τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἡ ἀγάπη τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας, ἐδιέκρινε ὅτι μεταξύ τῶν 
ἀνθρώπων πού ἡδονίζονταν μέσα στίς λάσπες, ὑπῆρχε καί μιά μεγάλη μερίδα 
ἁμαρτωλῶν πού δέν συμφωνοῦσαν μέ τίς βρωμιές τοῦ κόσμου τούτου καί ποθοῦσαν 
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τόν ἐπαναπατρισμό τους. Ἦταν ἡ μερίδα τῶν μετανοημένων πού προσηύχονταν στόν 
Θεό νά τούς λυπηθεῖ. Καί ἦλθε ὁ Θεός στήν γῆ, στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τά ἀρχικά Του λόγια πρός τούς Πρωτοπλάστους. 
«Νά, ἐδῶ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή καί νά ἐκεῖ εἶναι ὁ αἰώνιος θάνατος». «Νά, ἀπό δῶ εἶναι 
ἡ στράτα τοῦ Οὐρανοῦ καί νά ἐκεῖ εἶναι ἡ στράτα τῆς Κολάσεως». Αὐτό εἶπε τότε ὁ 
Θεός στόν Παράδεισο. Αὐτό  εἶπε ὁ Κύριος σάν ἦλθε στήν γῆ μέ τίς παραβολές Του 
μέ τήν βιοτή Του καί μέ τά θαύματά Του. Αὐτό εἶπαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Διδάσκαλοι 
καί οἱ Πατέρες καί τό αὐτό ἐπαναλαμβάνει παντιοτρόπως ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τούς 
αἰῶνες. Τό θέμα εἶναι, ἐμεῖς τί κάνουμε; Τό θέμα εἶναι τό σοβαρότερο παντός ἄλλου. 
Ὁ Χριστός, ἄνοιξε τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου καί μᾶς περιμένει νά εἰσέλθουμε. Πῶς; 
Ἔτσι μ’ αὐτά τά χάλια; Γεμᾶτος ἁμαρτίες καί ἀπομακρύνσεις ἀπό τόν Θεό πῶς νά 
τολμήσω;  Ἁπλούστατα, θά πάρουμε κατά γράμμα τόν τρόπο πού χρησιμοποίησε ὁ 
σημερινός ἄσωτος τοῦ Εὐαγγελίου. Τά ὑπόλοιπα, ἄφισέ τα στόν Θεό.  Πολλά εἶναι τά 
διδάγματα πού μποροῦμε νά πάρουμε ἀδελφοί μου ἀπό αὐτή τήν παραβολή. Ἕνα 
πρῶτο δίδαγμα εἶναι νά πάρουμε τήν παραβολή στά σοβαρά καί ἄκρως προσωπικά. 
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, ὁδηγεῖ σέ μία κατάσταση 
ἀπελπισίας μέ ἀποτέλεσμα τόν αἰώνιο θάνατο. Ἡ ἐθελούσια εἰλικρινή μετάνοια καί 
ἐπιστροφή μας, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν αἰώνια ζωή καί μακαριότητα.  

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON (Luke 15:11-32) 28th February 28 2021 

The parables of our Lord are well known to our faithful Christians. The vividness of the 
narration of each parable, as well as their timelessness, attract both the listener and 
the reader. Although they were spoken only once by Jesus Christ, the Son and Word 
of the Living God, they are nevertheless repeated millions of times in the life of our 
Church. Today, on the second Sunday of the Triodion, our Church brings before us the 
saving parable of the Saviour. In this parable, she urges her faithful children, who have 
been turned away from Christ, to return to Him. Our Holy Church is aware of the 
difficulties that each of her children faces in returning. She knows it as well as the 
father in the parable, who symbolizes the heavenly Father of us all: he saw and 
watched every movement, every sin and negligence of the prodigal. Sadly, he watched 
him walk away, get involved with bad company, and live day and night in immoral 
environments. The prodigal was beaten and brutally, endured bitter cold and heat, 
and was hungry and thirsty. The Heavenly Father saw him begging, starving, stealing 
in order to survive, being beaten and tortured. He saw him when he lived in the mud 
and the filth of pigs, looking for something he could eat because he was dying of 
hunger. Yes my brethren. The Father could see all of these, but did not intervene to 
help him. Why? Because He had already taught him, shown him the noble way of life 
in His house, and given him paternal love and affection. Before he left, he had tried to 
change the arrogant way of thinking that had taken over the young man. The prodigal 
son left his father’s house angrily and in a high-handed way, demanding his portion of 
the inheritance. Now the Father would do nothing to save the prodigal until he himself 
repented and returned. Repentance and return. From the moment his son left, the 
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father of the parable left the door of his house open. He neither closed the door nor 
forbade him to enter his house again. On the contrary, he left it open for him so that 
he would understand that his father would always look for his return. The words of 
our Christ are a parable, so that Christians and people of all times, who turn away from 
God, can understand this paternal expectation. They left of their own volition and God 
cannot violate the freedom of their decision. Freedom is the gift that God has given 
to people right from the beginning. You remember in the Garden of Eden, when God 
told the Originators of the human race: “Here is the eternal life of happiness.  There 
is the eternal death in hell.” The first humans did not take the words of God seriously; 
they left their Father’s house and went to a faraway country. From authentic masters 
with a noble and divine origin and possessing eternal life and freedom, they became 
miserable and pitiful beggars, and slaves, rolling in the filthy impurities of the pigs 
(meaning their sinful passions) of the darkness of this world. The love of our Heavenly 
Father discerned that among the people who wallowed in the mud, there was a large 
portion of sinners who did not desire the filth of this world and longed for their return. 
The penitents prayed to God to pity them. God came to earth in the person of the 
Lord Jesus Christ to remind us of His original words to the Protoplasts. “Here is the 
way that leads you to the eternal life of happiness. There is the way of distraction that 
leads you to the eternal death in hell.” 

This is what God said to then in Paradise. This is what the Lord said when He came to 
earth, showing every day His life and miracles and parables. This is what the Apostles 
and the Teachers and the Fathers have taught us and this same message is repeated 
in every way by our Church to her beloved children. What do we do? This is a most 
serious issue. Christ has opened the door of Paradise and is waiting for us to enter. 
How is it possible to enter Heaven when we are full of sin and far from God, how can 
we dare? Simply, we will take literally the way the prodigal son acted according to 
today’s Gospel. Leave the rest to God. My brethren, there are many lessons that we 
can learn from this parable. Take the parable seriously and personally. A departure 
from God and His Church leads to a state of despair, resulting in eternal death. Our 
voluntary sincere repentance and return results in eternal life and bliss. 
Ψυχοσάββατο 
Τό ἐρχόμενο Σάββατο 6 Μαρτίου λέγεται ψυχοσάββατο. Θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό 
Ναό μας Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία καθώς καί τό μνημόσυνο εἰς ἀνάπαυση τῶν 
ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημήμενων. Ψυχοσάββατο εἶναι ἡ κοινή ὀνομασία τοῦ 
Σαββάτου πρίν τήν Κυριακή τῶν Ἀποκρέων καί τοῦ Σαββάτου πρίν τήν Πεντηκοστή.  
Ἡ λέξη Σάββατο ἐννοεῖ ἀνάπαυση. Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τό Σύμπαν σέ ἕξη ἡμέρες 
καί τήν ἑβδόμη πού εἶναι τό Σάββατο, τήν ἀφιέρωσε στήν ἀνάπαυση. Ἔτσι ὅλα τά 
Σάββατα τοῦ ἔτους, εἶναι γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν χριστιανῶν πού ἔχουν 
φύγει ἀπό τίς βιοτικές τους μέριμνες, ἔχοντες τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, κατά τήν 
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ μέ κάποια ἰδαιτερότητα τά δύο 
Ψυχοσάββατα πού προαναφέραμε. Τό Ψυχοσάββατο τῆς 6ης Μαρτίου ἐφέτος, λόγω 
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πού ἡ ἑπομένη ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Στήν 
φοβερή ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὅλοι θά σταθοῦμε μπροστά στόν θρόνο τοῦ μεγάλου 
Κριτῆ. Γιά τόν λόγο αὐτό μέ τό Μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο 
νά γίνει ἔλεος  καί νά δείξει τήν συμπάθεια καί τήν μακροθυμία του, ὄχι μόνο σέ μᾶς 
ἀλλά καί στούς προαπελθόντας ἀδελφούς καί ὅλους μαζί νά μᾶς κατατάξει μεταξύ 
τῶν υἱῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας Του. 
All- Souls Saturday 
This coming Saturday, March 6th is called All Souls’ Saturday. We shall perform in our 
Holy Church Matins and Divine Liturgy as well as the memorial service for the souls of 
all who have fallen asleep. All Souls’ Saturday is the common name for the Sabbath 
before Lent and the Sabbath before Pentecost. The word Sabbath means rest. God 
created the Universe in six days and dedicated the seventh day of the Sabbath to rest. 
Thus all the Sabbaths of the year are for the rest of the souls of the Christians who 
have departed from their life’s cares, having the hope of the Resurrection at the 
Second Coming of the Lord. Our Church especially celebrates the two All Souls’ 
Saturdays mentioned above. The day after Saturday March 6th this year is dedicated 
to the Second Coming of the Lord: the terrible day when we shall all stand before the 
throne of the great Judge. For this reason, with the Memorial of the fallen, we ask the 
Lord to be merciful and to show His sympathy and longsuffering, not only to us but 
also to the brothers and sisters who have gone before, and put us among the saints in 
His glorious Kingdom. 
Βάπτιση- Baptism Τήν περασμένη Κυριακή τό μεσημέρι, ὁ κ. Ἀδάμ καί ἡ κυρία 
Γεωργία Whatling ἐβάπτισαν εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τήν χαριτωμένη θυγατέρα τους. Ἡ 
ἀνάδοχος Δάφνη Μαραφιότη τῆς χάρισε τό ὄνομα Κύρα. Συγχαίρουμε γονεῖς καί 
ἀνάδοχον καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος, τήν προστατεύει πάντοτε.Last Sunday at 
noon, Mr. Adam and Mrs. Georgia Whatling baptized their beautiful  daughter in our 
Holy Church. The godmother Daphne Marafiotis gave her the name Kyra. We 
congratulate the parents and the sponsor and we pray that the Lord always protects 
her. 

Δωρεές - Donations 
Ἀνώνυμος  ὑπέρ τοῦ φιλοπτώχου Ταμείου (φτωχά παιδιά)   $1000 
Ἀνώνυμος  ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας        $1000 
Ἀνώνυμος  ὑπέρ τοῦ φιλιπτώχου Ταμείου (φτωχά παιδιά)   $  200 
Ἀνώνυμος  ὑπέr ὑγείας καί σωτηρίας       $    50 
Μαρία Ἀναστασιάδη εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήσατου συζύγου της Δημητρίου $    50 
Ἰουλία Ψωράκη    εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Κωνσταντίνας Παπαδέλου            $    20 
Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές μας καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος, τούς 
ἀνταποδίδει πολλαπλάσια. 
Many thanks to our devoted donors and may the Lord reward them abundantly. 
Κατήχηση ἀπό τούς ὁλιγογράμματους τῆς Ἐπαναστάσεως 
Τό ἀκόλουθο σχόλιο ταιριάζει στό κλῖμα τῶν ἡμερῶν μας, προπαντός στόν πολιτικό 
κόσμο. Στούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι προάγωνται ἀπό τόν λαό γιά νά τούς κυβερνοῦν 
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σύμφωνα μέ τίς αἰώνιες πνευματικές ἀξίες τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Προπαντός 
στούς λαούς ἐκείνους πού πιστεύουν πάνω ἀπό κάθε κοσμική ἀρχή καί ἐξουσία, τόν 
Θεό. Γιά παράδειγμα στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ὅπως καί στά σχεδόν τετρακόσια τόσα 
ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στόν κόσμο. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι 
πιστεύουν στόν Τριαδικό Θεό. Ἔχουν ἱερό καθῆκον οἱ ἄνθρωποι πού ἀποφασίζουν 
νά εἰσέλθουν στήν πολιτική γιά νά κυβερνήσουν αὐτές τίς χῶρες, νά εἶναι ὄχι ἁπλῶς 
γνῶστες τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, ἀλλά νά ζοῦν σύμφωνα μέ τήν 
σωστική διδασκαλία της. Δυστυχῶς αὐτό πού παρατηρῆται -ἐντονώτερα στίς μέρες 
μας- ἐκτός μερικῶν ἐξαιρέσεων, οἱ πολιτικοί διαπνέονται ἀπό ἀθεϊστικές, ὑλιστικές 
καί μηδενιστικές ἀρχές. Καί οἱ λαοί αὐτῶν τῶν χωρῶν, παρατηροῦν τά τελευταῖα 
χρόνια, ὅτι δυστυχῶς οἱ προαιώνιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ 
Ἑλληνορθόδοξου τρόπου ζωῆς μεθοδικά ἐξαφανίζονται. Φαίνεται ὅτι ὄχι μόνο δέν 
τίς ἐνστερνίζονται, ἀλλά τίς ἀπεμπολοῦν καί τίς πολεμοῦν μέ μανία. Τό γένος μας 
μεγαλύνθηκε, δοξάστηκε καί διασώθηκε χάρις σέ αὐτά τά δύο ἰδανικά.  
Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν καθημερινή προσευχή τοῦ ἀειμνήστου 
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη:  

«Σημειώνων καί ἕνα μέρος ἀπό τήν ἁμαρτωλή μου καί ἁπλή καί ἀγράμματη προσευχή 
μου: Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. Δόξα σε, Κύριε 
Χριστέ, σταυρέ σταυρωμένε, λαμπρέ καί ἀναστημένε, τρισυπόστετε Θεέ, ἁγία 
Τριάδα, Θεοτόκο, ἅγια σώματα δόξα, δόξα, δόξα τῆς παντοδυναμίας σου καί τῆς 
βασιλείας σου, Κύριε, ἅπλωσε τό λαμπρό σου καί εὐλογημένο σου χέρι καί βγάλε μας 
μέσα ἀπό τόν σκότον τόν βαθύ ὅπου εἴμαστε πεσμένοι καί χαμένοι καί πνιγμένοι 
τόσες αἰῶνες, καί φέρε μας εἰς τό φῶς σου τ’ἀληθινό τῆς βασιλείας σου, καί βλόγα 
μας, τούς ἁμαρτωλούς, καί συγχώρεσέ μας καί ἀνάστησέ μας ὡς τόν Λάζαρον, ὅποτε 
εἶναι ἡ ἀγαθή σου θέληση» 
Πίσω ἀπό τά λόγια ἀλλά καί ἀπό τό ὕφος, τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, βλέπουμε 
ξεκάθαρα τό ἔργο πού εἶχε ἐπιτελέσει τό κρυφό σχολιό.  Ὁ καλόγερος καί ὁ παπᾶς, 
φωτισμένοι ἀπό τόν Θεό, ὤργωσαν καί ἔσπειραν στίς ψυχές τῶν ἑλληνοπαίδων στά 
400 χρόνια σκλαβιᾶς, τά λόγια τοῦ Θεοῦ, προπαντός δέ τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Σάν 
ἐκκλησιαστικό Ὀρθόδοξο Φυλλάδιο, θεωροῦμε ὅτι ὑποχρεούμεθα νά μοιραζόμεθα 
μαζί σας τά πνευματικά αὐτά μαθήματα κατηχήσεως. Δέν ἀποκλείεται μερικοί 
περισπούδαστοι νά μή τά δεχθοῦν, διότι προέρχονται ἀπό ἀγραμμάτους. Ἐμεῖς ὅμως 
πού ζοῦμε μέσα στά μυστήρια καί σπουδάζουμε τό Ὀρθόδοξο φρόνημα σέ 
καθημερινή βάση, τά δεχόμεθα μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη.  
Catechism by an illiterate leader of the Revolution 
The following comments fit the climate of our time, especially in the political world. 
They are appropriate to leaders who are elected by the people to rule them according 
to the eternal spiritual values of the human race. They are appropriate to peoples who 
believe in God above all worldly principles and authorities. For example, in Orthodox 
Greece, as well as the almost four hundred million Orthodox Christians in the world. 
All these people believe in the Triune God. It is the duty of the people who decide to 
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enter politics in order to govern these countries to be not merely acquainted with the 
Orthodox Christian faith, but to live according to it. Unfortunately, with the exception of a 
few, politicians are inspired by atheistic, materialistic and nihilistic principles. And the 
peoples of these countries observe that in recent years, the pre-eternal values of the 
Orthodox faith and the Greek Orthodox way of life are unfortunately steadily disappearing. 
It seems that these values are not only not embraced, but they are rejected and opposed 
with fury. But our nation grew, was glorified and was saved thanks to these two ideals. 
Here is an excerpt from the daily prayer of the late General Makrygiannis: 
"From my sinful self, my simple and illiterate prayer: “Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal 
have mercy on us. Glory to you, Lord Christ, cross-crucified, radiant and resurrected, Triune 
God, Holy Trinity, Virgin Mary, Bodiless Powers, glory, glory, glory of your omnipotence and 
your kingdom, Lord, extend your glorious hand to us and lift us up from the deep darkness 
where we are fallen and lost and drowned so many times, and bring us to Your light, the 
truth of Your kingdom, and forgive us sinners, and raise us up as You did with Lazarus, if this 
is Your will." In these words of General Makrygiannis, we see clearly the work that the secret 
Greek schools had done. Enlightened by God, the Monk and the Priest ploughed and sowed 
the words of God, and especially the orthodox mind, in the souls of Greek children during 
the 400 years of slavery. We consider that it is our duty to share with you through this 
Ecclesiastical Orthodox Booklet these spiritual lessons of catechism. It is possible that some 
people will not accept them, because they come from an illiterate man; but we who live the 
sacramental life and study the Orthodox mind daily will accept them with infinite gratitude. 
Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς Κάνουμε γνωστό σέ ὅλους τούς πιστούς μας, ὅτι ἔχουν ἤδη ἀρχίσει 
νά λειτουργοῦν κάθε Τετάρτη βράδυ οἱ κύκλοι «Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς» στούς χώρους τοῦ 
Κοινοτικοῦ μας Κέντρου. Ἀμφότεροι κύκλοι λειτουργοῦν τήν ἴδια ὥρα, κάθε Τετάρτη 7 ἕως 
8 τό βράδυ. Τά θέματα γίνονται στήν ἀγγλική γλῶσσα μέ τήν δυνατότητα νά 
χρησιμοποιῆται καί ἡ ἑλληνική. Εἶναι μιά πνευματική εὐκαιρία γιά γονεῖς πού ἔχουν νεαρά 
παιδιά, νά πηγαίνουν τά παιδιά στόν κύκλο μέ τούς νέους καί οἱ μεγάλοι μέ τους ὥριμους 
στήν ἡλικία. Ἐλπίζουμε νά σᾶς δοῦμε. 
Bible Study We make known to all our faithful that the "Bible Study" circles operate every 
Wednesday night at our Community Centre. Both circles operate at the same time, every 
Wednesday from 7 to 8 pm. The topics are discussed in English with Greek as required. It is 
a spiritual opportunity for parents and their children to attend age-appropriate groups. We 
look forward to seeing you. 
Πορεία πρός τήν Ἐλευθερία 1821-2021  (21 Μαρτίου 2021) Σύμφωνα μέ τό πλούσιο ἐθνικό 
πρόγραμμα παρελάσεων, ἐμβατηρίων, ἐθνικῶν ὕμνων, τραγουδιῶν, λεβέντικων 
ἑλληνικῶν χορῶν, ὁμιλιῶν, ποιημάτων καί πατριωτικό σκέτς, 
θά γίνεται βινταιοπαρουσίαση γεγονότων καί εἰκόνων σέ 
μεγάλες ὀθόνες. Ἡ μεγάλη αὐτή ἐκδήλωση, θά λάβει χώρα 
στό εὐρύχωρο προαύλειο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μέ 
τά ὑγειονομικάδεδομένα τοῦ Covid 19, θά ἔχουμε μόνο 800 
καθίσματα.  Τό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἀρχίζει στίς 6μμ, θά 
τελειώσει περίπου στίς 8μμ. Στά ἐνδιάμεσα θά γίνει 
διάλειμμα 30 λεπτῶν. Λόγω τῆς Νηστείας τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, θά ὑπάρχει φρεσκοψημένο, ἄφθονο 
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πακεταρισμένο φαγητό μέ νηστήσιμα, λουκουμάδες καί ποτά. Δέν θά ὑπάρχει ἀλκοόλ. 
Ἐλπίζουμε ὅτι Θά γεμίσουμε τά καθίσματα. 
Journey to Freedom 1821-2021  Along with the rich national program of parades, marches, 
national anthems, songs, vigorous Greek dances, speeches and patriotic sketches, historic 
events and images will be shown on the exterior church walls. This great event will take 
place in the spacious courtyard of our Church. According to Health Law Covid19, we shall 
have only 800 seats. The program starts at 6pm and will end at about 8pm. There will be a 
30 minute break. Due to the Lenten fasting, there will be plenty of freshly cooked food in 
packets for this period, loukoumades and drinks. There will be no alcohol. 

 

 


