Dimitris Mpasis in Concert – October 27th
The Hellenic Community of Ottawa welcomes from Greece the renowned Greek singer
and musician Dimitris Mpasis in concert on Saturday, October 27th from 9:00 p.m. – 1:00
a.m. at the Hellenic Meeting and Reception Centre. Limited number of reserved premium
tables at $1250 (10 seats per table) and reserved tables at $1000 (10 seats per table.)
General admission tickets $75 per ticket, youth tickets $50 per ticket (21years old and
under.) Only the general admission tickets may be purchased individually. Tickets include
complimentary mezedes at opening for each table. There will be a cash bar and more food
for purchase throughout the night. For more information and to book your table/seat please
contact Nafsika Vitaliotis by email: adminassistant@helleniccommunity.com or by
phone: 613-225-8016 ext. 226.
Dimitris Mpasis has worked and collaborated with many well-known singers (Haris
Alexiou, Dimitris Mitropanos) and composers (Christos Nikolopoulos, Stavros Xarhakos,
Mikis Theodorakis) and he participated in a number of concerts at Herodion.

Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση - 27 Οκτωβρίου
Η Ελληνική Κοινότητα Οττάβα καλωσορίζει από την Ελλάδα τον διάσημο έλληνα
τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση ο οποίος θα πραγματοποιήσει συναυλία, στο Κοινοτικό μας
Κέντρο, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου από τις 9 το βράδυ μέχρι την 1 το πρωί. Ο αριθμός
των τραπεζιών στις πρώτες θέσεις είναι περιορισμένος και το κόστος αυτών των
τραπεζιών είναι 1250 δολ./τραπέζι (10 θέσεις ανά τραπέζι). Η μεσαία σειρά τραπεζιών
κοστίζει 1000 δολ./τραπέζι (10 θέσεις ανά τραπέζι.) Το κόστος ενός εισιτηρίου είναι 75
δολ. και συμπεριλαμβάνει ένα πιάτο με μεζέδες. Το εισιτήριο για νέους κάτω των 21 ετών
είναι 50 δολ. το άτομο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και για όσους επιθυμούν να
αγοράσουν θα υπάρχουν επιπλέον μεζέδες καθώς και ποτά προς πώληση. Τα εισιτήρια
μπορεί να αγοραστούν μεμονωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε
τραπέζι ή εισιτήριο παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στη Ναυσικά Βιταλιώτη στο
adminassistant@helleniccommunity.com ή 613-225-8016 εσωτ. 226.
O Δημήτρης Μπάσης έχει συνεργαστεί με μεγάλους έλληνες τραγουδιστές (Χάρις
Αλεξίου, Δημήτρης Μητροπάνος) και έλληνες συνθέτες (Χρήστος Νικολόπουλος,
Σταύρος Ξαρχάκος, Μίκης Θεοδωράκης) και έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις στο
Ηρώδειο.
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Sunday, October 14, 2018
Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018
Sunday of the Holy Fathers
Κυριακή των Αγίων Πατέρων
of the 7th Ecumenical Synod
Ζ’ Οικουμενικής Συνόδο
****************************************************************************

Memorial Service ~ Μνημόσυνο
Prayers for the repose of the souls of the departed servants of God:
Elias Katsoulis, Xenophon Kizas, George Konstantinidis and Efrem Theodossiou
A reception is being offered by the family of the late Efrem Theodossiou in the
Church Hall.
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δούλων του Θεού:
Ηλία Κατσούλη, Ξενοφώντα Κίζα, Γεωργίου Κωνσταντινίδη και Εφραίμ Θεοδοσίου
H οικογένεια του αειμνήστου Εφραίμ Θεοδοσίου θα προσφέρει μακαρία, στο χωλ του Ιερού
Ναού.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο ~ Church Calendar
Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου
ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ (πρωϊ)
Thursday, October 18

LUKE THE EVANGELIST
Matins 9:00 a.m. Divine Liturgy 9:45 a.m.

**************************************
Prepared under Ecclesiastical Supervision

Απόστολος: Πρός Τίτον 3:8-15
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν
ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς
ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο,
εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν
νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν
αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με
εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν
σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί
σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων
ὑμῶν.

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκᾶν 8: 5 - 15
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον
αὐτοῦ. Kαὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό·καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν
ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ
συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ
φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ
δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν
παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Έστι δὲ αὕτη ἡ
παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες,
εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες
σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ
οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.
Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου
καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ
γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Ανακοινώσεις
Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές του Φεστιβάλ - 16 Οκτωβρίου
Προσκαλούνται όλοι οι εθελοντές του Φεστιβάλ σε δείπνο που θα προσφέρει η Κοινότητα, την
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, 6.30 μ.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο. Θα σας περιμένουμε όλους για να σας
πούμε, κι από κοντά, ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» και να μοιραστούμε με νέους και παλιούς φίλους
εμπειρίες από το φετινό φεστιβάλ!
Σύλλογος Κρητών Οττάβας - Χορός 20 Οκτωβρίου
Ο Σύλλογος Κρητών σας προσκαλεί στον χορό του που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο,
20 Οκτωβρίου, 6.30 μ.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Μαρία Καραδάκη στο 613-867-6931, ή στη διεύθυνση ottawacretans@gmail.com.
Φιλόπτωχος Αδελφότητα - Ζητούνται εθελοντές για την 22α Οκτωβρίου στο Shepherds of
Good Hope Χρειάζονται άτομα που θα εργασθούν εθελοντικά στο Shepherds of Good Hope, στις
22 Οκτωβρίου. Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Αργυρώ
Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.
Φιλόπτωχος Αδελφότητα - Φθινοπωρινό Μπαζάρ – 26 και 27 Οκτωβρίου
Η Φιλόπτωχος διοργανώνει διήμερο μπαζάρ για τις 26 Οκτωβρίου (12-6 μ.μ.) και 27 Οκτωβρίου (10
π.μ. – 4 μ.μ.) στο χωλ του ιερού ναού. Τα μέλη της Φιλοπτώχου παρακαλούνται να φτιάξουν
γλυκίσματα. Επίσης, εάν μπορούν να βοηθήσουν κατά τις ημέρες του μπαζάρ ας επικοινωνήσουν με
την Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.
Φιλοπτωχός Αδελφότητα – Μια συνάντηση πνευματικού περιεχομένου με τον Μητροπολίτη
μας κ.κ. Σωτήριο – 3 Νοεμβρίου Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα προσκαλεί τα μέλη της σε μια
συνάντηση πνευματικού περιεχομένου με τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Σωτήριο, το Σάββατο, 3
Νοεμβρίου. Θα προηγηθεί Θεία Λειτουργία (9-10 π.μ.) που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος. Θα
ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η εκδήλωση αυτή
προσφέρεται δωρεάν. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με
την κ. Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.
Σύλλογος Ηλικιωμένων – «Βραδιά Ταβέρνας» - 6 Νοεμβρίου
Την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ., στο Κοινοτικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η «Βραδιά
Ταβέρνας». Θα υπάρχει εξαιρετικό φαγητό, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος: 25 δολ. για τα μέλη
και 30 δολ. για τα μη μέλη. Για να κλείσετε θέση παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Ολυμπία
Αγρανιώτη στο 613-435-3307 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.
Φιλόπτωχος Αδελφότητα – Γενική Συνέλευση και Εκλογές – 18 Νοεμβρίου
Την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί η Γενική
Συνέλευση της Αδελφότητας. Επίσης θα γίνουν οι εκλογές προς ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και θα προσφερθεί τσάι. Όλες οι κυρίες και οι δεσποινίδες της Κοινότητας είναι
ευπρόσδεκτες. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την
Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.

Announcements

Epistle of St. Paul's Second Letter to Titus 3: 8-15

GreekFest Volunteer Appreciation Dinner - October 16th:
All volunteers of this year’s Festival are invited to the Community’s GreekFest 2018 Volunteer
Appreciation Dinner on Tuesday, October 16th at 6:30 p.m., at the Banquet Centre. We hope to see
you all there, so we can say a big Thank You and take time to sit with new friends & old and share
our stories from this year’s festival!

Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

Cretan Association Dinner/Dance – October 20th
The Cretan Association of Ottawa will be hosting their Dinner/Dance at the Hellenic Meeting &
Reception Centre on Saturday, October 20th at 6:30 p.m. Everyone who is interested in attending
this lively event, please contact Maria Karadakis at 613-867-6931, or email the Cretan Association
ottawacretans@gmail.com.
Volunteers Needed for Shepherds of Good Hope – October 22nd
The Greek Ladies Philoptochos are volunteering at the Shepherds of Good Hope, on October 22,
2018 from 8:30 a.m. to 2:00 p.m. Volunteers are needed, please contact Argiro Lafkas at (613-2922582 or philoptochosottawa@gmail.com) if you would like to volunteer.
Fall Bazaar October 26th & 27th
The Greek Ladies Philoptochos Society will be holding a 2-day Fall Bazaar on October 26th from
12:00 p.m. – 6:00 p.m. and on October 27th from 10:00 a.m. – 4:00 p.m. in the Church Hall. All
members of the Philoptochos are asked to bring some home baked goods to sell for the bazaar. If
you are available to volunteer at the bazaar, please contact Argiro Lafkas at (613-292-2582 or
philoptochosottawa@gmail.com).
Philoptochos Metropolis Spiritual Retreat with Archbishop Sotirios—November 3rd
The Greek Ladies Philoptochos Society invites their members to join them for a special Spiritual
Retreat on Saturday, November 3rd. The day will begin with Divine Liturgy at our Church from
9:00-10:00 a.m., by His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios. A light luncheon will
be provided, followed by the Spiritual Retreat in the Church Hall. This event is offered free
of charge. To reserve your seats please contact Argiro Lafkas at (613-292-2582 or
philoptochosottawa@gmail.com).
Senior Citizens Association “Taverna Night” – November 6th
The Senior Citizens Association will be holding their “Taverna Night” on Tuesday, November 6th at
5:30 p.m., at the Banquet Centre. This will be an evening full of great food, excellent music, and
fun times for all. The cost for this evening is $25 per member and $30 per non-member. Please
call Olympia Agraniotis at 613-435-3307 by November 2nd to make a reservation.
Philoptochos General Assembly, Elections and Fall Social Tea – November 18th
The Greek Ladies Philoptochos Society of Ottawa will have its General Assembly, Elections and
Fall Social Tea on Sunday, November 18th following the Divine Liturgy in the Church Hall. All
ladies of the community are welcome to join us. Please contact Argiro Lafkas at (613-292-2582 or
philoptochosottawa@gmail.com) to confirm your attendance.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who
have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent
and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels
over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after
admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a
person is perverted and sinful; he is self-condemned.
When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I
have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos
on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to
good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.
All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be
with you all. Amen.

The Gospel Reading: St. Luke 8: 5-15
The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell
along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some
fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some
fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil
and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable
meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for
others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not
understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path
are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts,
that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they
hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in
time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who
hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of
life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who,
hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with
patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear."

A Little Boat Looking for a Harbor

Μια μικρή βάρκα ζητάει να βρεί λιμάνι

Too many loved and potentially lovable persons are like Willy Loman in Arthur
Miller’s play, “Death of a Salesman.” In his sixties Willy loses his job, and is
overwhelmed by despair. He can’t make it alone. One night when his son takes him out
for the evening, Willy’s wife speaks quietly to the son, “Be kind to your father, son. He
is only a little boat looking for a harbor.”

Πολλοί άνθρωποι είναι άξια αγάπης, όπως ο Γουΐλη Λόμαν στο θεατρικό έργο
του Άρθουρ Μίλλερ «Ο θάνατος του εμποράκου». Στα εξήντα του χρόνια ο Γουΐλη έχασε
τη δουλειά του, έπεσε σε μεγάλη απελπισία και ήταν φανερό πως δεν μπορούσε να τα
καταφέρει μόνος του. Ένα βράδυ, ο γιος του τον πήρε για να πάνε έξω και να περάσουν
μαζί τη βραδιά. Κάποια στιγμή η σύζυγος του Γουΐλη πλησίασε το γιο της και του είπε
σιγανά: «Να είσαι ευγενικός με τον πατέρα σου παιδί μου γιατί αυτόν τον καιρό είναι
σαν μια μικρή βάρκα που ζητάει να βρει λιμάνι».

Christ is searching for all little lost boats. He longs to lead them into the harbor of
His forgiveness, of His acceptance, of His love. He has entrusted to us the task of
inviting them to His harbor.
The cry of loneliness, “Sir, I have no one,” is still heard in our world today. It is
a painful cry—yet a cry that presents us with a Christian challenge.
Barbara Streisand, in Funny Girl, sang, “People who need people are the luckiest
people in the world.” Upon hearing these words, someone prayed, “Lord, I know how
much I need people. Help me to find the people who need me. Amen.”
Anthony M. Coniaris, Daily Vitamins for Spiritual Growth, vol.2, page 21

Church Fathers Speak
God did not make the first human because He needed the company, but because
He wanted someone to whom he could show His generosity and love. God did not tell
us to follow Him because He needed our help, but because He knew that loving Him
would make us whole.

-St Ireneaeus

Ο Χριστός ψάχνει για όλες τις χαμένες βάρκες γιατί θέλει να τις οδηγήσει στο
λιμάνι της συγχώρησής Του, της αποδοχής Του και της αγάπης Του. Γι’ αυτό και μας
έχει αναθέσει το έργο να καλέσουμε όλες τις βάρκες στο δικό Του λιμάνι.
Η κραυγή της μοναξιάς «Κύριε, δεν έχω κανέναν» ακούγεται και σήμερα στον
κόσμο. Είναι μια πονεμένη κραυγή· μια κραυγή πρόκλησης για εμάς τους Χριστιανούς.
Η Μπάρμπρα Στράϊσαντ, στο έργο «Αστείο Κορίτσι» τραγούδησε: «Οι άνθρωποι
που χρειάζονται άλλους ανθρώπους είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο». Στο
άκουσμα αυτών αυτών των λέξεων κάποιος προσευχήθηκε «Κύριε, ξέρω πόσο πολύ
χρειάζομαι τους ανθρώπους. Βοήθησέ με να βρω ανθρώπους που χρειάζονται εμένα.
Αμήν».
Πατήρ Αντώνιος Μ. Κονιάρης – «Καθημερινές βιταμίνες για πνευματική ανάπτυξη» Τόμος 2, σελίδα 21

Ομιλούν οι Πατέρες της Εκκλησίας
Ο Θεός δεν έπλασε τον πρώτο άνθρωπο γιατί χρειάζοταν παρέα αλλά γιατί ήθελε
κάποιον στον οποίο θα μπορούσε να δείξει την γενναιοδωρία Του και την αγάπη Του. Ο
Θεός δεν μας είπε να τον ακολουθήσουμε γιατί χρειάζοταν τη βοήθειά μας αλλά γιατί
γνώριζε ότι αγαπώντας Τον, θα ολοκληρονώμασταν.

