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Prepared under Ecclesiastical Supervision

ΚΥΡΙΑΚΗ
SUNDAY

1

ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
5th SUNDAY OF MATTHEW
Όρθρος - Matins 8:45 a.m.
Θ. Λειτουργία - Liturgy 9:45 a.m.

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDAY

2

ΤΡΙΤΗ
TUESDAY

3

ΤΕΤΑΡΤΗ
WEDNESDAY
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
6th SUNDAY OF MATTHEW
Όρθρος - Matins 8:45 a.m.
Θ. Λειτουργία - Liturgy 9:45 a.m.
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10

Laconian Picnic
After Divine Liturgy
at Andrew Hayden Park C5

Philoptochos Knitting Group
and Galini Group
12:00 - 2:30 p.m.

18

17

SUNDAY OF THE HOLY FATHERS
Όρθρος - Matins 8:45 a.m.
Θ. Λειτουργία - Liturgy 9:45 a.m.

Philoptochos Knitting Group
and Galini Group
12:00 - 2:30 p.m.

St. Elias Festival
2975 Riverside Dr. (at Mooney’s Bay)
Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός
«Προφήτης Ηλίας» Φεστβάλ

Zorba Practice 6¨30- 9:30 p.m.

ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

23

25
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8th SUNDAY OF MATTHEW
Όρθρος - Matins 8:45 a.m.
Θ. Λειτουργία - Liturgy 9:45 a.m.

Hellenic Kaleidoscope
Ελληνικό Καλειδοσκόπιο
9:30 a.m.

29

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
9th SUNDAY OF MATTHEW
Όρθρος - Matins 8:45 a.m.
Θ. Λειτουργία - Liturgy 9:45 a.m.
Cretan Association Picnic
Robert Simpson Park,
(400 John St N , Arnprior, ON )

ΣΑΒΒΑΤΟ
SATURDAY
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20

21

27

28

AHEPA GOLF TOURNAMENT
in support of Hellenic School
1:00 p.m. Shotgun Start
Stittsville Golf Course
(7967 Fernbank Road)

12

Zorba Practice 6¨30- 9:30 p.m.

15 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 16

22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
FRIDAY

5

Zorba Practice 6¨30- 9:30 p.m.

9

2nd Issue: 6July2018

ΠΕΜΠΤΗ
THURSDAY

Philoptochos Knitting Group
and Galini Group
12:00 - 2:30 p.m.

Canada Day Observed
Offices Closed

Happy Canada Day!
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JULY

Εσπερινή Θεία Λειτουργία εις

μνήμη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
θα τελεστεί στις 6 μ.μ., στον Ορθόδοξο
Καθεδρικό Ναό « Προφήτης Ηλίας»
του Πατριαρχείου Αντιοχείας
Vespers Liturgy in commemoration of

PROPHET ELIAS
Please attend Liturgy today at:
St. Elias Antiochian Orthodox Cathedral
2975 Riverside Dr. (at Mooney’s Bay)
Divine Liturgy 6:00 p.m.

26

Αγ. Παντελεήμονος του Mεγαλομάρτυρος
και εις μνήμην
των Αγίων Παρασκευής της Αθληφόρου
και Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου
St. Panteleimon the Unmercenary
and in commemoration
of Sts. Paraskevi the Great Martyr and
Irene Chrysovalantou
Όρθρος ~ Matins 9.00 a.m.
Θ. Λειτουργία ~ Liturgy 9.45 a.m.

.

Hellenic Kaleidoscope
Ελληνικό Καλειδοσκόπιο
5.30 p.m.
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Philoptochos Knitting Group
and Galini Group
12:00 - 2:30 p.m.

19

Zorba Practice 6¨30- 9:30 p.m.

31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΤΤΑΒΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

THE HELLENIC COMMUNITY OF OTTAWA
GREEK ORTHODOX CHURCH
“DORMITION OF THE VIRGIN MARY”

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CHURCH & COMMUNITY PROGRAM

1315 PRINCE OF WALES DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K2C 1N2
Telephone: (613) 225-8016 Community Office ext. 221 Church Office ext. 222
www.helleniccommunity.com

Hellenic Kaleidoscope
Ελληνικό Καλειδοσκόπιο
9:30 a.m.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ο Μεγαλομάρτυς
27 Ιουλίου
Ο Άγιος Παντελεήμων γεννήθηκε περί τα μέσα του 3ου αιώνα στη Νικομήδεια της Βιθυνίας. Το
πραγματικό του όνομα ήταν Παντολέων και προερχόταν από εύπορη οικογένεια της πόλης. Ο
πατέρας του ήταν εθνικός, ενώ η μητέρα του είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Ο Παντολέων απέκτησε
από μικρή ηλικία καλή εγκύκλια παιδεία και όταν την ολοκλήρωσε σπούδασε την ιατρική,
διακρινόμενος όμως και για την ρητορεία του. Οι σχέσεις μάλιστα της οικογένειάς του με το παλάτι
ήταν πολύ καλές και σύντομα θα τον έφερναν ως γιατρό στην αυλή του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού.
Ο ίδιος, όμως, τελικά ασπάστηκε το χριστιανισμό. Η μεταστροφή αυτή συνέβη μετά από τη γνωριμία
του με κάποιον ιερέα Ερμόλαο, την εποχή ενός διωγμού κατά των χριστιανών. Λίγο αργότερα θα
βαπτιστεί, μυστικά, χριστιανός και θα προσπαθήσει να πείσει τον πατέρα του να γίνει κι εκείνος
χριστιανός, όπως και συνέβη.
Ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα πέθανε με αποτέλεσμα να γίνει ο Παντελεήμων κάτοχος
μεγάλης περιουσίας. Τότε πωλεί την περιουσία του για να βοηθήσει τους φτωχούς και προσφέρει τις
ιατρικές υπηρεσίες του δωρεάν. Η πρακτική του αυτή όμως ώθησε πολλούς ιατρούς να τον
καταγγείλουν και να υποδείξουν στα ανάκτορα πως είναι χριστιανός. Έτσι συνελήφθη και
οδηγήθηκε στον Αυτοκράτορα. Εκεί κλήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα για να αφεθεί ελεύθερος. Ο
ίδιος όμως αρνήθηκε, λέγοντας πως δε θα θυσιάσει σε ψεύτικους θεούς. Τότε φέρνουν μπροστά του
έναν παράλυτο και ζητούν από τον Παντελεήμονα και τους ιερείς των ανακτόρων να τον
θεραπεύσουν για να δουν τίνος ο θεός είναι αληθινός. Ο Παντελεήμων θεράπευσε τον παράλυτο
γεγονός που προξένησε θαυμασμό και κατάπληξη στους παρευρισκομένους. Παρ’ όλ’ αυτά, ο
Αυτοκράτορας προσπάθησε, και πάλι, να τον μεταπείσει.
Ο Παντελεήμων αρνήθηκε με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο μαρτύριο. Άλλοτε έκαιγαν το σώμα του
με πυρσούς, άλλοτε τον μαστίγωναν και άλλοτε του έριχναν καυτό λάδι. Σε πολλές από τις
περιπτώσεις όμως τα μαρτύρια δεν του προξενούσαν πόνο. Έτσι, για να τον θανατώσουν τον έρριξαν
στα θηρία αλλά ούτε κι αυτά τον έβλαψαν. Τελικά αποφασίστηκε να τον αποκεφαλίσουν. Η μνήμη
του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου.

ST. PANTELEIMON the Great Martyr
July 27
This Saint, who had Nicomedia as his homeland, was the son of Eustorgius and Eubula.
His father was an idolater, but his mother was a Christian from her ancestors. It was
through her that he was instructed in piety, and still later, he was catechized in the Faith of
Christ by Saint Hermolaus (see July 26) and baptized by him.
Being proficient in the physician's vocation, he practiced it in a philanthropic manner,
healing every illness more by the grace of Christ than by medicines. Thus, although his
parents had named him Pantoleon ("in all things a lion"), because of the compassion he
showed for the souls and bodies of all, he was worthily renamed Panteleimon, meaning
"all-merciful." On one occasion, when he restored the sight of a certain blind man by calling on the Divine Name, he enlightened also the eyes of this man's soul to the knowledge
of the truth. This also became the cause for the martyrdom of him who had been blind,
since when he was asked by whom and in what manner his eyes had been opened, in imitation of that blind man of the Gospel he confessed with boldness both who the physician
was and the manner of his healing. For this he was put to death immediately. Panteleimon
was arrested also, and having endured many wounds, he was finally beheaded in the year
305, during the reign of Maximian.
Saint Panteleimon is one of the Holy Unmercenaries, and is held in special honor among
them, even as Saint George is among the Martyrs

GreekFest 2018- Calling all Volunteers!!
Φεστιβάλ 2018 – Εθελοντές
Το Ελληνικό Φεστιβάλ Οττάβας 2018 θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 19 Αυγούστου
και θα θέλαμε να ζητήσουμε, και πάλι, τη συμμετοχή σας. Παρακαλούμε συμπληρώστε
το έντυπο εθελοντού που θα βρείτε στον νάρθηκα του Ιερού Ναού, στην ιστοσελίδα της
Κοινότητας και στα γραφεία του Ιερού Ναού και της Κοινότητας και επιστρέψτε το
στα γραφεία (fax # 613-225-8545 ή adminassistant@helleniccommunity.com).

The summer festival will be held from August 9th to the 19th and we ask for your
involvement again this year. To volunteer at GreekFest, please pick up a Volunteer
Form from the Church or the Community office, or from the websites:
www.helleniccommunity.com or www.ottawagreekfest.com and send it via fax @
613-225-8545 or email to adminassistant@helleniccommunity.com. For more
information please contact the Community Office at 613-225-8016 ext.226. The
success of the Festival depends on the commitment from our members, and we thank
you for your support!

