A Blessed & Merry Christmas

Happy New Year 2019!!
Thank you for your support!

Rev. Dr. Steve Natsis
The Parish Council
Greek & Sunday School

December 10, 2018

∆εκεµβριου 10, 2018

My Beloved Parishioners of St. Demetrios Church,

Αγαπητοι µου Ενωριτες του Αγιου ∆ηµητριου,

Merry Christmas! On behalf of the Parish Council, Philoptochos,
Greek and Sunday Schools, I greet all of you in the name of our
new born Christ Child!

Καλα Χριστουγεννα! Εκ µερους του ∆οιηκητικου
Συµβουλιου, Κυριες της Φιλοπτοχου, Ελληνικου και
Κατιχιτικου Σχολειου, σας χαιρετω ολους εις το ονοµα
του Νεογεννητου Χριστου µας!

Let us come to Church on Christmas Eve night and as we all bow
down and symbolically enter the cave in Bethlehem to adore the
new born Baby, let us gaze upon Him and see His Holy Hands
extended upward and outward calling all people to “Come and
Adore Him”. I pray that many of you will prepare yourselves to
receive Holy Communion at the Christmas Liturgy reliving that
“Holy Night” over 2,000 years ago.
I pray the Blessings of the new Born Christ Child upon all of you
and your loved ones.
With much Love in Christ,
Father Steve Natsis & Parish Council
Christmas Services:
Monday 12/24 night
Orthros 11 pm & Holy Nativity 12 am

Ας ελθουµε ολοι στην εκκλησια το βραδυ της
παραµονης των Χριστουγεννων και ας σκυψουµε
συµβολικα και ευλαβικα µπαινωντας εις την σπηλια
της Βηθλεεµ να λατρευσωµε το Νεογεννητο Παιδι.
Ας ριξωµε το βλεµµα µας σε Αυτον και να δουµε τα
Αγια Χερια Του εκτεινωντας και καλωντας ολους τους
ανθρωπους να ”Ερθουν και να Τον Λατρευσουν”.
Προσευχοµαι οπως ολοι σας θα προετοιµαστητε να
λαβετε Θεια Κοινωνια εις την Χριστογεννιατικη
Λειτουργια και να ξαναζησετε εκεινη την ”Αγια Νυχτα”
πριν απο 2000 χιλιαδες χρονια.
Επικαλουµαι τις Ευλογιες του Νεογεννητου Χριστου µας
οπως ειναι µαζι σας και µε τους αγαπηµενους σας.
Με πολυ αγαπη εν Χριστω,
Πατηρ Σταυρος & ∆οιηκητικο Συµβουλιο

Χριστιγουννιατικες Ωρες:
∆ευτερα 12/24 νυχτα
Ορθρος στις 11 µµ. & Γεννησις του Χριστου στις 12 πµ

