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The Celebration of Christmas
The meaning of Christmas is summed up in a single verse in the Bible - "She will bear a
son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." (Mt 1:21).

In Hebrew the name of Jesus is Yeshua meaning "God saves" or "God is salvation".
Therefore the birth of Christ commemorates not simply the birth of a religious genius
or an inspired prophet but the Lord and Saviour of life.

From 15 November the Orthodox Church commences the ‘Christmas fast’, which is also
known as the ‘fast of St Philip’.This time of preparation also corresponds with the Roman
Advent.We do not know precisely at what date the celebration of Advent was introduced
into the Church. However, early Christian documents testify that towards the end of the
fourth century, the Nativity of Christ was celebrated on 25 December, whilst other
churches celebrated Christmas on 6 January.

Clement of Alexandria (ca 200) mentions that certain Egyptians commemorated the
birth of Christ on 20 May. However, in the first part of the fourth century, the
constitutions of the Church of Alexandria laid down 6 January as the feast of the Nativity
and the Epiphany of Christ. For this reason, liturgically speaking, the period from
Christmas to Theophany is considered to be one continuous day of celebration marking
the coming of Christ into the world.

From the sermons of St Gregory of Nyssa we know that in 380AD the faithful in
Cappadocia celebrated Christmas on 25 December.We know that Etheria visited the city
of Jerusalem in 385AD and that the festival of Christmas had not yet been accepted into
its liturgical calendar – in fact the Church of Jerusalem did not adhere to the date of 25
December until the sixth century. St John of Chrysostom introduced the celebration of
Christmas in Antioch around 386AD and into Constantinople between 398AD to
402AD. Records show that from 354AD Christmas was celebrated in Rome, but the
Council of Saragossa in Spain still ignored Christmas in 380AD and during the fifth
century St Augustine omitted it from a list of the major feasts he compiled.

In reflecting upon the introduction of the feast day of Christmas into the liturgical
calendar was why 25 December was chosen for the celebration of Christ's birth and not
that this is the actual day in which this historical birth took place! There are two reasons
why this day was chosen.The first is that the Church wanted to adapt and ‘christianise’
certain pagan feasts which were celebrated at that time, such as the birth of Dionysius at
Delphi, the Saturnalia (December 1st - 23rd) and the Natalis Invicti (the feast of the
Invincible Sun) celebrated on 25 December. Many Fathers of the Church, most notably
St Cyprian of Carthage, declared that this ‘anniversary of the invincible’ was realized in
the birth of Jesus, the only invincible One and the Sun of Justice. Christ was the only
Invincible Sun who by His birth illuminated the world and inaugurated the dawn of a
new age. It is for this reason that the dismissal hymn refers to Christ as the "sun of
righteousness" since He is the true sun shining on the world.Therefore, 25 December
was chosen in order to transform a pagan festival into a Christian one.
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25 December was chosen for Christmas because the day of Christ’s birth depended on
the date of the conception of Jesus, which is celebrated on 25 March (the
Annunciation of the Theotokos). The reason why the date of the Annunciation was
thought to be in March was because Jesus Christ was conceived, according to the
Scriptures six months after St John the Baptist. From the New Testament, we believe
St John the Baptist was conceived in September as Zacharias was told this when he
prayed at the sanctuary on the day of Expiation, celebrated in September. From all the
calculations we assume that, even though they may seem logical, the dates are still
historically unfounded as we actually do not know the precise day and month in which
the Messiah was born.

The year of Christ's birth is also uncertain. Some scholars have attempted to trace the
actual date by studying ancient records of astronomy to examine if there is any
evidence of a "brilliant star" which the magi (wise men) saw and followed. In reference
to this, three theories have been postulated. The first is that Christ was born
approximately 11BC, since there is evidence of Halley's Comet shooting brilliantly
across the skies.The second theory posited Christ's birth at 7BC when Scholars argued
that there was a brilliant conjunction of two planets. The proximity of Saturn and
Jupiter resulted in an effulgence of strong light which, some scholars believe could have
been the brilliant star seen by the wise men. The third and perhaps most plausible
theory is that the birth of Christ took place between 5-2BC when an unusual
astronomical phenomenon took place - On the first day of the Egyptian month of
Mesori (meaning the birth of a prince) a star by the name of Sirius rose heliacally at
sunrise and shone with extraordinary brilliance.

The celebration of the birth of Christ on 25 December was introduced into the
ecclesiastical calendar in the third century. Earlier the Church concentrated on
Epiphany, when it celebrated the glorious manifestation of the Lord and His birth. By
the fifth century Christmas and Epiphany became two distinct feasts. In the East, the
Armenians alone have never accepted the feast on 25 December and still keep
Epiphany as the date of our Lord’s birth.

What is important in all the above is that Christ was born and not necessarily the
exact day and year of His birth.The fact that Christmas is celebrated by all, regardless
of their religious background is an indication of its festive and joyous meaning. In
preparation for the Celebration of Christmas, people are encouraged to reflect on their
own past behaviour and prepare themselves for the birth of Christ with personal/inner
cleansing and improved attitudes and actions towards other human beings.

(We thank Mr Philip Kariatlis, Academic Secretary and Associate Lecturer,
St Andrew’s Greek Orthodox Theological College

– this is an abridged version of his article)
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ΓΕΥΜΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 1/11/2009

Μεγάλη επιτυχία είχε το γεύµα της Φιλοπτώχου
που έγινε την Κυριακή 1η Νοεµβρίου 2009.

Περισσότερα από 350 άτοµα παρεκάθησαν
στο µεσηµεριανό µας γεύµα και είχαν
χαρούµενες και ευχάριστες ώρες µε πλούσιο
φαγητό.

Ο π. ∆ιογένης αφού πρώτα παρουσίασε το Νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου,
ευχαρίστησε όλους για την συµµετοχή τους
στην εκδήλωση αυτή καθώς και για τα δώρα
που πρόσφεραν για το λαχείο της ηµέρας.

Θερµά συγχαρητήρια και ευχαριστίες τόσο
στις ακούραστες κυρίες της Φιλοπτώχου
όσο και στά µέλη του ∆ιοικητικού Συβουλίου
της Κοινότητας για την επιτυχία της εκδήλωσης
αυτής.

Ευχαριστούµε εγκάρδια τους δωρητές:
κ. Κώστα Παντελή για την µπύρα,
κ. Γιώργο Σταµατελόπουλο για τα σαλατικά,
∆ις Μαγδαληνή Θεσσαλονικεύς
για τα ποτήρια, πιάτα & χαρτοπετσέτες
και κα Αγγελική Λυµπεροπούλου
για το ψωµί.

Ευχαριστούµε τους Γιώργο Καράπαπα,
Γιάννη Χαλίµο και Κώστα Μανουρά
που έψησαν τα κρέατα της ηµέρας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούµε εγκάρδια τον κ. Βασίλειο Λάππα
και τον Υιόν του Σπύρο οι οποίοι έβαψαν
δωρεάν την πρόσοψη του Κολλεγίου µας.
(Junior Campus)

Ευχαριστούµε εγκάρδια
τον κ. Ιωάννη ∆ηµογλίδη για τις µπογιές.

ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ

Την Κυριακή 11η Οκτωβρίου 2009 έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση
της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς µας. Στην Γενική Συνέλευση έγινε αναφορά στo έργο
της Φιλοπτώχου στο χρόνο που πέρασε καθώς και στην τριετή θητείa του ∆. Συµβουλίου
2006-2009. Τα µέλη έγκριναν τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2008-2009
και εξέφρασαν θερµά συγχαρητήρια στο ∆. Συµβούλιο για το έργο που επιτελέσθηκε.
Στη συνέχεια έγινε εκλογή του ∆. Συµβουλίου για τα ερχόµενα τρία χρόνια 2009-2012.

Το Νέο ∆. Συβούλιο που εξελέγη συνεδρίασε στις 14 Οκτωβρίου
και αποτελείται από τα κατώθι µέλη:

Πρόεδρος: ο π. ∆ιογένης
Αντιπρόεδρος: κα Μ. Παλτόγλου
Γραµµατέας: κα Ξ. Γεράνιου,
Βοηθός Γραµµατέα: δις Ζ. Παπαφιλοπούλου
Ταµίας: κα Γ. Σαλαγάρα
Μέλη: Βούλα Αντωνοπούλου, Μαρία Γκαϊτατζή, Ελένη ∆ράκου,
Ευαγγελία Ζαγκώτση, Σούζη Καρτσώνη, Ελένη Λαµπρινού,
Σοφία Λειβαδίτη, Αγγελική Λυµπεροπούλου, Αναστασία Μάλλιου,
∆ιονυσία Μάλλιου, Ερασµία Μπάδιου, Σωτηρία Μεταξά,
Σωτηρία Μισαηλίδη, Λίτσα Παπαντωνίου, Πόππη Πλέσσα,
Αναστασία Σιδέρη, Αργυρούλα Σταυροπούλου, Βούλα Θεσσαλονικεύς
και Βασιλεία Φαλίδη.

Συγχαίροµαι το Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς µας και
ευχόµεθα κάθε επιτυχία και πρόοδο στο έργο και τους σκοπούς του.
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Κάνουµε γνωστό στα µέλη, τους ενορίτες µας και γενικά
στον Ελληνισµό της παροικίας µας ότι η Κοινότητα-Ενορία µας
τον ερχόµενο χρόνο 2010 συµπληρώνει πενήντα χρόνια από
της ιδρύσεώς της. Για τους εορτασµούς που θα γίνουν κατά τη διάρκεια
του 2010, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινότητας
Ενορίας µας έχει συσταθεί ειδική οργανωτική επιτροπή
για το πρόγραµµα των εκδηλώσεων.
Η επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι µέλη: πατήρ ∆ιογένης,
Αντώνιος Μιχαήλ (Πρόεδρος), Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη
(Γραµµατέας), Ευάγγελος Χρήστου, Γεώργιος Παναγόπουλος,
Μαρίνα Ανδρέου, Κώστας Μανουράς, Γιάννης Σαριδάκης,
Γεωργία Σαλαγάρα, Χρυσοβαλάντης Αγγελόπουλος
και Τσαµπίκα ∆ιακογεωργίου.

Η επιτροπή έχει προγραµµατίσει τις κάτωθι εκδηλώσεις

1. 7 Φεβρουαρίου 2010, Κυριακή της Απόκρεω, Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία και αρτοκλασία υπέρ υγείας των µελών και ενοριτών µας.

2. Συναυλία Βυζαντινής µουσικής, Κυριακή 14 Μαρτίου 2010.
3. Πανήγυρις Ιερού µας Ναού, 23 Απριλίου 2010.

4. Επίσηµο άνοιγµα νέας πτέρυγας βιβλιοθήκης του Κολλεγίου µας
(η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).

5. Επίσηµο δείπνο 5 Ιουνίου 2010.
6. Ελληνική µουσική βραδιά 11 Ιουλίου 2010.
7. Θεατρικό έργο από µαθητές και µαθήτριες του Κολλεγίου µας

18 Αυγούστου 2010.
8. Υπαίθριο πανηγύρι, Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου 2010.
9. Βραδιά νεολαίας (η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).
10. Θεία Λειτουργία και µνηµνόσυνο διά τα κεκοιµηµένα µέλη

και ενορίτες µας, Κυριακή 7 Νοεµβρίου 2010.
11. Έκθεση φωτογραφίας δραστηριοτήτων πεντηκονταετίας

(η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).
12. Παρουσίαση λευκώµατος πεντηκονταετίας

(η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).
13. Εκδήλωση προς τιµήν του Ιερατικώς Προϊσταµένου πατρός ∆ιογένους

Πατσούρη για τα σαράντα χρόνια υπηρεσίας του (1970-2010).
(η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ
ΠΕΝΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
(1960-2010)
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ 2009

Το Ελληνικό µας σχολείο µε το άριστο και άρτιο εκπαιδευτικό του πρόγραµµα αγκάλιασε µε αγάπη
τον µεγάλο αριθµό των µαθητών µας και τους βοήθησε ακόµη µια χρονιά να διδαχθούν
την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και έθιµά µας και να νοιώσουν υπερήφανοι για την καταγωγή τους.
Τραγούδια, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες αποδείχτηκαν αποτελεσµατικά για την πιο
ευχάριστη διδασκαλία της γλώσσας µας. Το άρτιο καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό µας πέτυχε
ώστε, η σχολική χρονιά 2009 να είναι καρποφόρα και δηµιουργική για όλους τους µαθητές µας
από την Προκαταρκτική µέχρι και τη ∆ωδέκατη τάξη.

Η συµπαράσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης µέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης,
µε την µας παραχώρηση τριών εκπαιδευτικών, την παροχή σχολικού υλικού, καθώς και η βοήθεια
της Πολιτειακής και Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης, συνέβαλαν στην επίτευξη του έργου
και της αποστολής του σχολείου µας. Τους ευχαριστούµε εγκάρδια. Θερµές ευχαριστίες σε όλους
τους γονείς που πίστεψαν σε εµάς και µας εµπιστεύθηκαν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Συγχαρητήρια στα παιδιά που θυσίασαν ώρες ξεκούρασης και διασκέδασης για να παρακολουθήσουν
τα µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού.

Στις 30 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά, θα είµαστε έτοιµοι
να υποδεχθούµε τα παιδιά µας και να συνεχίσουµε το έργο µας. Ευχόµεθα στα παιδιά µας
καλές διακοπές και σε όλους Καλά Χριστούγεννα και χαρούµενος ο Νέος Χρόνος 2010.
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St. GEORGE
C O L L E G E News

FROM OUR COLLEGE

On 5th November Saint George College received advice from the Office of the Deputy Prime
Minister, Hon. Julia Gillard MP (Minister for Education) that our application for a $1.5 million
(full-funded) Trade Training Centre - Hospitality Skills Trade Training Centre was successful.
Only two independent schools in South Australia were successful under this program.

The industry standard on-site facility will be located at the senior campus. It is expected that it will be
completed by the end of 2010 and will provide training from Certificate 1 to Certificate 3 in Hospitality
Operations & Cookery.

In addition to the above training centre grant, the College received an earlier grant of $2.5 million for the
building of a new Library facility which is being erected at the senior campus now, as well as $200,000 for
laying of synthetic grass and the installation of a new perimeter fence, both of which have been completed.
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St. GEORGE
C O L L E G ENews

FROM OUR COLLEGE

Από τον Αγιασµό που ετέλεσε στις 29/10/09 ο Θεοφιλέστατος Επίσκoπός µας
κ. ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΣ για τους µαθητές και µαθήτριες της 12η τάξης του Κολλεγίου µας

πριν αρχίσουν τους διαγωνισµούς των.

On Friday 20th November,The Hon.Tom Koutsantonis MP visited our College to present certificates to
students who participated in the Premier’s Reading Challenge. We congratulate our students for participating
in this worthwhile programme which provides them with an incentive to read, fosters a sense of enthusiasm
about reading as a recreational activity as well as gaining of information in preparagtion for their future careers.



Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
Ο κ. Λάµπρος και Βασιλική Κούρλα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στρατηγούλα,
µε ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Τριανταφυλλίδη. 3/10/09
Ο κ. Χρήστος και ∆ήµητρα Κροτήρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,
µε ανάδοχο τον κ. ∆ηµήτρη Κροτήρη. 3/10/09
Ο κ. Εµµανουήλ και Παρασκευή Γκαγκάνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
µε ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Θεοδωρακάκο. 4/10/09
Ο κ. ∆ηµήτριος και Ευαγγελία Βράτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,
µε ανάδοχο τον κ. Σάββα Πολίτη. 4/10/09
Ο κ. Μάρκος και Ευανθία Πουλάκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
µε ανάδοχο την κα Ζαχαρούλα Λαπαρίδη. 10/10/09
Ο κ. Sandy και Αικατερίνα Jankovic εβάπτισαν το αγοράκι τους Λάζαρο,
µε ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Στεφανόπουλο. 17/10/09
Ο κ. Αθανάσιος και Ελισάβετ Φλώρου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
µε ανάδοχο τον κ. Μάριο Νίκου. 25/10/09
Ο κ. Γεώργιος και ∆έσποινα Κωστοµοίρη εβάπτισαν το αγοράκι τους ∆ηµήτριο,
µε ανάδοχο την ∆ις Χαρίκλεια Νίκα. 31/10/09
Ο κ. Στέφανος και ∆έσποινα Πάππα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αρτεµησία,
µε ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Κατράνη. 7/11/09
Ο κ. Ιωάννης και Tammie Χριστοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στέλλα,
µε ανάδοχο τον κ. Απόστολο Αποστολάκο. 8/11/09
Ο κ. ∆ήµος και Tracy Στεφανοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευγενία,
µε ανάδοχο την κα Μαρία Μπατζάβαλη. 14/11/09
Ο κ. Ryan και Πελαγία Davis εβάπτισαν το αγοράκι τους Πέτρο,
µε ανάδοχο την ∆ις Αικατερίνη Λαµπροπούλου. 14/11/09
Ο κ. ∆ηµήτριος και Αθηνά Κακκούρου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ειρήνη,
µε ανάδοχο τον κ. Μιχάλη Σεγρέδο. 21/11/09
Ο κ. Μιχάλης και Αλεξάνδρα Μόσχου εβάπτισαν το αγοράκι τους Σωτήριο,
µε ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Αρναούτη. 28/11/09
Ο κ. Σπύρος και Χριστίνα Λάππα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κωνσταντίνα,
µε ανάδοχο την ∆ις Γεωργία Χαµπή. 28/11/09
Στους γονείς και αναδόχους ευχόµεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

12

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι γάµοι των:

• κ. Νικολάου Γραµµένου µετά της δίδος Βασιλικής Παπαµιχαήλ 3/10/09
• κ. Ιωάννου Νάτσια µετά της δίδος Ανδριάνας Ρεντούλη 17/10/09
• κ. Ηλία Λαµπέτη µετά της δίδος Rachael Abela 24/10/09
• κ. Ιωάννου Πετεινέρη µετά της δίδος Μαγδαληνής Μάντη 5/12/09

Σε όλους τους νεονύµφους ευχόµεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί πάντοτε, για
µια χαρούµενη συζυγική και ευλογηµένη οικογενειακή ζωή.
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ΚΗΔΕΙΕΣ

Questions and answers

Do I need a spiritual father to guide me on matters of the heart?

To grow spiritually, you need a spiritual father who can come to know you well over the years and guide your
personal and spiritual growth.You may seek to find a suitable spiritual father within the wider church
community and once you have found one, you should remain with this priest in a spirit of honesty, openness
and obedience – The Holy Fathers teach us to not let pride be an obstacle to the right choice.

Prayer is a “heart to heart” with God

Does the Orthodox Church allow organ transplant?

There is no official position on this issue on the part of the Church. However, the Church does not oppose
medical procedures such as blood transfusions, corneal transplants and skin grafts.The donation of a kidney is a
loving deed on the part of the donor, which contributes greatly to the well-being of the recipient, usually a
relative. Planning for the donation of organs, registering this upon the driver’s licence and advising close
relatives of this wish, is a selfless act which will benefit the human race.

Use the Bible as a steering wheel - not a spare tyre

Απεδήµησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό µας Ναό οι αείµνηστοι αδελφοί µας:

Κορισιάνος Γεώργιος, από Αµαλιάδα Ηλείας 28/9/09
∆ήµκου Αναστάσιος, από Φλώρινα 2/10/09
Καρασούλου Βασιλική, από Κρήτη 13/10/09
Μπατζάβαλης Γεώργιος από Αργολίδα 14/10/09
Σαµακοβλής Στράτος από Χαλκιδική 15/10/09
Ακριτίδης Αγαθάγγελος από Πτοµελαΐδα 31/10/09
Ρέτσας Νικόλαος από Έβοια 2/11/09
Ρουµπάκη Αφροδίτη από Αδελαΐδα 3/11/09
Αποΐφη Παναγιώτα από Ρόδο 13/11/09
Γκίνου Ιφιγένεια από Καστοριά 17/11/09
Ιγνατίου Κυριακού από Κύπρο 20/11/09
Τσεκίνης Τρύφων από Κρινόφυτα Καλαβρύτων 21/11/09
Καραµούζης Παναγιώτης από Σκεπαστό Καλαβρύτων 9/12/09

Στους οικείους και συγγενείς των αειµνήστων αδελφών µας απευθύνουµε θερµά και
εγκάρδια συλλυπητήρια ευχοµένοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των αειµνήστων,

στην ουράνια Βασιλεία του.



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

12 ΣΑΒΒΑΤΟ Αγίου Σπυρίδωνος, ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.
13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–11.00 π.µ.
15 ΤΡΙΤΗ Ελευθερίου Ιεροµ. και µητρός αυτού Ανθίας. ΄Ορθρος, Θ. Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.
17 ΠΕΜΠΤΗ ∆ανιήλ του Προφήτου, Αγ. ∆ιονυσίου. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–11.00 π.µ.
22 ΤΡΙΤΗ Αγίας Αναστασίας Μεγαλοµάρτυρος, ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.
24 ΠΕΜΠΤΗ Παραµονή Χριστουγέννων, Ευγενίας Οσιοµάρτυρος. Ακολουθία των Μ. Ωρών

και ο Μέγας Εσπερινός µετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου,
ώρα 8.00-10.00 π.µ. Θεία Κοινωνία µετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας.

25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 6.00–9.00 π.µ.

26 ΣΑΒΒΑΤΟ Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.
27 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ, Αγίου Στεφάνου,

΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–11.00 π.µ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Μνήµη του Αγίου Βασιλείου. ΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία, ∆οξολογία
επί τη ενάρξει του Νέου Έτους και τελετή της Βασιλόπιτας 8.00–11.00 π.µ.

3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-11.00 π.µ.
5 ΤΡΙΤΗ Παραµονή των Φώτων. Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, ο Μέγας Εσπερινός

των Θεοφανείων µετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου
και συνέχεια ο Μικρός Αγιασµός 8.00-10.30 π.µ.

6 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασµός 8.00-11.00 π.µ.

7 ΠΕΜΠΤΗ Η Σύναξις του τιµίου, ενδόξου Προφήτου, Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννου.
‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00–9.30 π.µ.

10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. ‘Ορθρος, Θεία Λειτουργία, 8.00–11.00 π.µ. και µετάβαση
στο GLENELG για τον Αγιασµό των Υδάτων και συνέχεια το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

Ο Ιερατικώς Προϊστάµενος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας – Ενορίας µας,
ο Πρόεδρος της ∆. Επιτροπής του Κολλεγίου, καθώς και τα ∆.Σ. Κοινότητας, Φιλοπτώχου και Νεολαίας,

εύχονται σε όλους τους Ενορίτες µας,

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2010

΄Οσοι από τους ενορίτες µας επιθυµούν να περάσει ο πάτερ για Αγιασµό στο σπίτι των παρακαλούνται, προς
αποφυγή παρεξηγήσεων, να αφήσουν το όνοµα και την διεύθυνσή των.

Από το γραφείο της Εκκλησίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2009-2010
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Options Plus Home Loan

(optional) 

(wherever VISA is displayed)

*5.64 5.94
Comparison Rate

1 year Introductory Rate^

Laiki Bank (Australia) Limited ABN 44 093 488 629 is the credit provider and issuer for these products. Home Loan offer applies to owner-occupiers and residential property investors for new loans only. ̂  1 -year introductory Home Loan Rate is valid up to the 31/03/10 and is subject to change 
without prior notice.  �e 1-year introductory home loan rate is based on a discounted Variable Rate of up to 1.09% on the Standard Variable Rate. �e full discount of 1.09% is based on our Standard Variable Rate Loan without the Home Loan Offset Account Option.  *Standard Variable 
rate for the 1-year introductory rate Home Loan equates to 5.64% p.a. with the full discount and the comparison rate is 5.94%p.a. + �e comparison rate is calculated on the basis of secured credit of $250,000 over a term of 25 years. A comparison rate schedule is available at our branches.  
After the 1-year introductory offer period, the loan will revert to a discounted Variable Rate of up to 0.88% discount on the Standard Variable Rate. * �e full discount of 0.88% is based on our Standard Variable Rate Loan without the Home Loan Offset Account Option. Applications for 
the 1-year introductory rate must be received by 31/03/10 and settlement must occur before 31/05/10. WARNING: �is comparison rate applies only to the example given, different amounts and terms will result in different comparison rates. Costs such as redraw fees or early repayment fees, 
and cost savings such as fee waivers are not included in the comparison rate but may influence the cost of the loan. Valuation, legal and/or other out of pocket expenses apply. Full terms and conditions available upon application. Other fees and charges apply.  ++Specific Terms and Condition 
are available in the Product Disclosure Statement (PDS). A PDS for these products is available from any branch of Laiki Bank, online, or by calling 1300 888 700. �e PDS should be considered before making any decision about any of Laiki Bank (Australia) products. AFSL 243 444.

Call us on 1300 888 700

Visit us at 149 Henley Beach Rd, Mile End

*



restaurant

and

function rooms

AFFORDABLE

T I L E S

EEUURROOPPAA  PPRREESSSS

Laiki Bank Australia Ltd.
149 Henley Beach Road
MILE END  SA  5031
Ph: 8159 8000

Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
53 Henley Beach Road
MILE END  SA  5031
Ph: 8238 0100

P&R Electrical
603 North East Road
GILLES PLAINS  SA  5086
Ph: 8369 9000

Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8231 0989

Peter Elberg Funerals
280 Grange Road
FLINDERS PARK  SA  5025
Ph: 8234 1266

Shades
101 Rundle Mall
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8232 5588

Kosmos Electrical
140 Henley Beach Road
MILE END  SA  5031
Ph: 8352 4222

Patsouris & Associates
82 Halifax Street
ADELAIDE  SA  5000
Ph:  8232 1993

Adelaide Pavillion
Cnr South Terrace
& Peacock Road
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8212 7444

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8231 5286

Affordable Tiles Pty Ltd
96 Grange Road
WELLAND  SA  5007
Ph: 8346 9600

Floors Plus
280 Richmond Road
MARLESTON  SA  5033
Ph: 8352 6388

Europa Press
7-9 Osman Place
THEBARTON  SA  5031
Ph: 8351 7571

We thank the following sponsors for their continued support.

We wish everyone a Merry Christmas 
with Health & Happiness in the New Year 2010

Ευχόµεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα και χαρούµενος ο Νέος Χρόνος 2010


