December 2020
Dear St. Demetrios Parishioners & Friends,
As we approach the Christmas season, I hope and pray my letter finds you and your family well. This
year we all agree that it has been one of the most challenging times in our lives due to COVID-19. The
feeling of being isolated, alone and perhaps knowing someone who was affected by the virus, it has
made our lives more difficult.
Once again, we will experience the birth of Christ our Savior soon and we feel thankful to all who
have helped continue stay positive, have helped us with the two drive-thru festivals, attending church
regularly, and has brought food for the needy for this holiday season.
On Sunday, December 13, 2020, we will have elections and we have included a ballot with the
candidate’s names. Parishioners who have fully met their financial obligation may vote and the same is
for absentee voting.
His Eminence Archbishop Elpidophoros has appointed me to serve on the National Board of the
Ladies Philoptochos. I am humbled, thankful and honored and will seek assistance from all of our
parishioners to fulfill the philanthropic mission on the national level.
We are thankful to Vasilios Theodoropoulos and family for their generous donation to repair the aircondition that was not working properly. Also, the cracks on the parking lot have been sealed to help
from further damages.
Thankful for having nine children in the Greek School virtual learning! It is fun, and the children
are enjoying it.
Thankful to the Parish Council for their support thru the whole pandemic and to the Kafenio men
who keep coming and light a candle that helps the church.
The 2021 calendars can be picked up starting on Sunday, December 13th. Please see me after church
services and help us save the postage fees.
Thankful for Fr. Don Augusta for coming to our church; let’s reflect for all the blessings that God
and His Church has provide to all of us.
A gentle reminder that we need your financial support and stewardship obligation to sustain the
needs of our beloved St. Demetrios church. This year we could not have the three major fundraising
events of Zorba festival, Mum festival and Taste of Greece.
In conclusion, we are thankful for Colin and Theresa Ventrella’s wedding, Luke (Frank), Panagiota
(Rosa), Andrew (Colin) Chrismation, Anna Varnavelia’s baptism and the upcoming Nicola Faraone
Chrismation.
With love in Christ,

Olga Bookas
President

∆εκεµβριος 2020
Αγαπητοί ενορίτες και φίλοι του Αγίου Δημητρίου,
Καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο των Χριστουγέννων, ελπίζω και προσεύχομαι η επιστολή μου να βρει καλά
εσάς και την οικογένειά σας. Όλοι συμφωνούμε ότι εφέτος λόγω του covid-19, ήταν μια από τις πιο δύσκολες
στιγμές στη ζωή μας. Το αίσθημα της απομόνωσης, της μοναξιάς και ίσως το ότι γνωρίζουμε κάποιον απ’ το
περιβάλλον μας που έχει προσβληθεί από τον ιό, έχει κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη.
Σύντομα για άλλη μια φορά, θα ζήσουμε τη γέννηση του Χριστού και Σωτήρα μας και αισθανόμαστε
ευγνώμονες για όλους όσους βοήθησαν να συνεχίσουμε μένοντας θετικοί, που μας βοήθησαν με τα δύο
Drive-through φεστιβάλ, να παρακολουθούμε τακτικά την εκκλησία και να φέρνουμε φαγητό για τους
απόρους αυτή την περίοδο των διακοπών.
Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, θα διεξαχθούν εκλογές και έχουμε συμπεριλάβει μια ψηφοφορία με τα
ονόματα των υποψηφίων. Οι ενορίτες που έχουν εκπληρώσει πλήρως τη οικονομική τους υποχρέωση
μπορούν να ψηφίσουν και το ίδιο ισχύει και για την απομακρυσμένη ψηφοφορία.
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος με όρισε να υπηρετήσω στο Εθνικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Κυριών. Νιώθω ταπεινοφροσύνη, ευγνωμοσύνη και τιμή και θα ζητήσω βοήθεια από όλους
τους ενορίτες μας για την εκπλήρωση της φιλανθρωπικής αποστολής σε εθνικό επίπεδο.
Είμαστε ευγνώμονες στον κ.Βασίλη Θεοδωρόπουλο και την οικογένεια του για τη γενναιόδωρη δωρεά τους
για την επιδιόρθωση του κλιματιστικού που δεν λειτουργούσε σωστά. Επίσης, οι ρωγμές στο χώρο
στάθμευσης έχουν σφραγιστεί για να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές.
Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε εννέα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου να συμμετέχουν σε εικονικό
περιβάλλον εκμάθησης! Είναι διασκεδαστικό και τα παιδιά το απολαμβάνουν.
Θερμές ευχαριστίες στο Συμβούλιο της Ενορίας για την υποστήριξή τους σε όλη την πανδημία και στους
άνδρες του Καφενείου που συνεχίζουν να έρχονται και να ανάβουν ένα κερί πράγμα που βοηθά την εκκλησία.
Τα ημερολόγια του 2021 μπορούν να παραληφθούν από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Παρακαλώ συναντήστε
με μετά την λειτουργία και βοηθήστε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τα ταχυδρομικά τέλη.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Don Augusta που ήρθε στην εκκλησία μας. Να γίνουμε ο καθρέπτης και να
επιστρέψουμε όλες τις ευλογίες που ο Θεός και η Εκκλησία Του έχουν προσφέρει σε όλους μας.
Διακριτικά σας υπενθυμίζω ότι χρειαζόμαστε την οικονομική σας υποστήριξη και την επιμέλεια των
υποχρεώσεών σας για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγαπημένης μας εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Φέτος
δεν μπορέσαμε να έχουμε τις τρεις μεγάλες εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων του φεστιβάλ Zorba και
Mum και του Taste of Greece.
Τέλος είμαστε ευγνώμονες για το γάμο του Colin και της Theresa Ventrella; του Χρίσματος Luke (Frank), της
Panagiota (Rosa), του Andrew (Colin); της βάπτισης της Anna Varnavelia και του επερχόμενου Χρίσματος του
Nicola Faraone.
Με αγάπη στον Χριστό,
Η Πρόεδρος

Ολγα Μπουκα

