November 2022
Aγαπητοί Ενορίτες,
Ευχόμαστε να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον
Θεό που μπορούμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας
προσωπικά. Οι δυσκολίες των τελευταίων ετών μας δίδαξαν
ότι στην αδυναμία και τις δοκιμασίες η βοήθεια έρχεται από
τον Θεό και γινόμαστε πιο δυνατοί - μέσω του Σταυρού
βιώνουμε την αληθινή και αιώνια ζωή. Τον τελευταίο
καιρό, καλούμαστε όσο ποτέ άλλοτε να μοιραστούμε
υλικά αγαθά και πόρους με όσους έχουν ανάγκη.
Προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο να βγει από το μονοπάτι
της απληστίας και του πολέμου, ώστε ο Τριαδικός Θεός
μας, να μας χρίσει με τη Χάρη Του. Προσευχόμαστε ώστε
το σκοτάδι της αδιαφορίας και ακόμη και της αντίστασης
στη Χριστιανική μας Πίστη να παραμεριστεί από το
φως, την αλήθεια και τη χαρά του Χριστού στη ζωή μας.
Η ενοριακή ζωή ελπίζουμε να εμπνέει όλους σας ώστε
να εμπλακείτε και να μάθετε περισσότερα για την Πίστη μας.
Έχουμε τις Ιερές Ακολουθίες μας καθώς και όλες τις άλλες
δραστηριότητές μας όπως το Κατηχητικό και τα Ελληνικά
σχολεία, τις ομάδες ηλικιωμένων, ενηλίκων, και νέων καθώς
επίσης και την ομάδα παιχνιδιού για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Επίσης η ενορία μας προσφέρει δρaστηριότητες
που συμβάλουν στη διασκέδαση των συμμετεχόντων όπως
εκμάθηση Ελληνικών χορών, το Ορθόδοξο Καφενείο, ο
εορτασμός στις γιορτές των Αγίων μας, ο ετήσιος χορός
καθώς επίσης βραδιά ταβέρνας και βραδιά παιχνιδιών
γνώσεων. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις ενθαρρύνουμε
τους ενορίτες μας να κρατούν ζωντανή την πίστη τους και να
είναι δοτικοί στην κοινωνία. Επίσης από τις 12 Νοεμβρίου
θα προσφέρουμε την δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με
την οικογένεια ή τους φίλους σας σε Χριστουγεννιάτικο
φόντο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση σύμφωνα με τις
πληροφορίες στο φυλλάδιο που θα βρείτε συνημμένα.
Επίσης, τα νόστιμα Ελληνικά γλυκά μας, κατά
περίπτωση και λουκουμάδες, θα συνεχίσουν να διατίθενται
κάθε Κυριακή μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
στον προαύλιο χώρο της Eκκλησίας μας. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι θα έχουμε τους εορτασμούς για την γιορτή
του Αγίου Στυλιανού pou eivnai o prostavth~ μας στις
20 & 25-26 Νοεμβρίου. Sti~ 20h qa evcoume thn eulogiva na evcoume PROERTIWS tovn ARCIEPISKOPO
MAS K.K. MAKARION. Παρακαλούμε να παρευρεθείτε
στους εορτασμούς καθώς επίσης να κάνετε κράτηση για
το μεσημεριανό γεύμα στις 20 Νοεμβρίου. Μετά τον
εορτασμό της Eκκλησίας μας ακολουθούν οι γιορτές των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
καθώς και ο Αγιασμός των σπιτιών σύμφωνα με το
πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Παρακαλώ σημειώστε
την ημέρα που έχει διατεθεί για το προάστιό σας και

Dear Parishioners,
Hope you are well. We thank God that we can communicate with you all via our personal mail-out once
again. The difficulties of the last few years have taught
us to remember that in weakness and trials help comes
from God, and we are made stronger - through the
Cross we experience real life and life eternal. In recent
times, we are called as never before to share material
things and resources with those in need. We indeed
pray for the whole world to stop this path of greed
and war so that our Trinitarian God can anoint us with
His Grace. We pray that the darkness of indifference
and even resistance to our Christian Faith may be put
aside by the light, truth and joy of Christ in our lives.
Parish life hopefully inspires all of you to get
involved and learn more about our Faith. We have our
Holy Services, and all our activities such as Sunday
School and Greek Schools; seniors, adult, youth and
play groups, as well as fun activities such as Greek
dancing, the Orthodox Café and celebrations such as
our Saints’ feast days, an annual dance, trivia and taverna nights. Through these various events we continue
to encourage people to stay involved with their Faith
and Community. A new initiative is fom the 12th of
November we are offering Christmas Themed Family
and Friends Photo Portraits in our Hall. You are welcome to book in for these as per the attached details.
Also, our delicious Greek Sweets will continue to be available every Sunday at the end of the
Service in the courtyard area and on occasion Loukoumades as well. Please note we will have the St
Stylianos Feast Day Celebrations for our Church
between 20 & 25-26 of November. On the 20th we
will have the blessing of having our ARCHBISHOP
MAKARIOS attend for PRE-FEAST celebrations.
Please attend these and book for the seafood luncheon on the 20th Nov. Following this, we will have
our Christmas, New Year and Epiphany Celebrations
that will once again include the Blessing of houses
as per the program attached. Please note the day allocated for your Suburb and let me know if for example because of wet weather we happen to miss you.
One of the pre-eminent objectives of our
Parish is to help those in need. For this reason, we
have initiated our Food Outreach Program which involves both collecting for Food Hampers and cooking
for those in need. As per our attached flyer, our next
Christmas Food Drive begins 6th November to 18th of
December. Please view this to see what is required
and remember as you do Christmas shopping, try to

ενημερώστε με σε περίπτωση που παραλέιψουμε το σπίτι
σας λόγω κακοκαιρίας ή άλλου απρόβλεπτου προβλήματος.
Ένας από τους κατεξοχήν στόχους της Ενορίας μας
είναι να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό,
ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο τη
συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για αυτούς
τους ανθρώπους καθώς επίσης και την προετοιμασία ζεστών
γευμάτων. ‘Οπως θα δείτε στο συνημμένο μας φυλλάδιο, η
επόμενη συλλογή τροφίμων ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου και θα
διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε
για τις ανάγκες που υπάρχουν και θυμηθείτε αυτούς τους
ανθρώπους καθώς κάνετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
σας προσφέροντας γεναιόδωρα κάτι ουσιαστικό για αυτούς.

Θα θέλαμε επίσης να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία
επικοινωνίας μας για να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με
τον Κοινοτικό Κόμβο και το Κέντρο Παιδικής Φροντίδας Άγιος
Στυλιανός. Η αίτηση οικοδόμησης έχει εγκριθεί και τώρα χρειάζεται
μεγάλη προσπάθεια από όλους μας καθώς επίσης και τα κεφάλαια
προκειμένου να γίνει το όραμα της ενορίας μας πραγματικότητα.
Καθώς ο καιρός προχωρά, το κόστος κατασκευής αυξάνεται.
Έχουμε ενημερωθεί ότι θα απαιτηθούν 7 εκατομμύρια δολάρια για
την ολοκλήρωση του έργου που bevbaia θα είναι παρακαταθήκη

για τις επόμενες γενιές. Proseucovmaste me thn kaqodhvghsh
tou Poimenavrcou ma~ na givnei to qevlhma tou Qevou.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί
σημαντικά κεφάλαια. Η συνεχής υποστήριξή σας για την Εκκλησία
μας και οι συνεχείς δωρεές καθώς και η παρουσία σας σε διάφορες
εκδηλώσεις και αγορές εισιτηρίων συνέβαλαν σε αυτά τα κεφάλαια.
Στο παρασκήνιο όλων αυτών έχουμε τις αδιάκοπες προσπάθειες
διαφόρων επιτροπών, εθελοντών και δωρητών, που εργάζονται
καθημερινά για να χτίσουν και να διατηρήσουν μια υποδομή που
υποστηρίζει την κοινότητά μας. Η συνεισφορά σας έχει βοηθήσει
στη συγκέντρωση σημαντικών κεφαλαίων, ωστόσο το συγκεντρωθέν
ποσό αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού στόχου. Σε όσους
είναι σε θέση να βοηθήσουν, παρακαλούμε να προσφέρετε την
υποστήριξή σας ως ευεργέτες, ή προσφέροντας ένα κληροδότημα
σε μια διαθήκη ή ακόμα και με τις συνεχείς προσευχές σας και την
ενεργή παρουσία σας στην ενορία μας.
Έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την αποστολή λαχνούς για
τη συγκέντρωση κεφαλαίων για thn Enoriva ma~. Eavn evcete th
dunatovthta na ma~ bohqhvsete me thn agoravn autwvn twn laxnwvn
mporeivte na na~ eidopoihvsete hv na ta promhqeureivte metav ti~
Akolouqive~. Η κλήρωση θα γίνει στον 25ο Χορό της ενορίας μας
που θα γίνει στο Doltone House Sylvania Waters, το Σάββατο 18
Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με το συνημμένο φυλλάδιο sto provgramma Ianouarivou. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας για αυτή
την εκδήλωση ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στην Εκκλησία μας.
Τέλος, θέλουμε να καλωσορίσουμε τον Διάκονο Χρήστο
Βάκχο και την οικογένειά του στην Ενορία μας και να τους
συγχαρούμε για τη γέννηση του πρωτότοκού τους Γαβριήλ.
Εκτιμούμε βαθύτατα τη βοήθειά του στις Κυριακάτικες Λειτουργίες
μας. Ευχαριστούμε όλες τις Επιτροπές μας, Δάσκαλους, Εθελοντές,
Καθαριστές, Κηπουρούς, Χορηγούς, Ψάλτες. Ευχαριστούμε
επίσης τα αγόρια που βοηθούν στη λειτουργία καθώς επίσης
και όλα τα παιδιά κορίτσια και αγόρια που συμμετέχουν στο
Κατηχητικό, το Ελληνικό Σχολείο και τα Χορευτικά συγκροτήματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ!
π. Κωνσταντίνος Βαρυπάτης

allocate something substantial for those in need.
We would also like to take this opportunity
to provide an update on the St Stylianos Community
Hub and Child Care Centre. We have an approved
DA (Development Application) that now needs enormous effort from our people and extensive funds to
make our Parish’s vision a reality. As time progresses, building costs are increasing and we have been advised that $7 million will be required to complete the
project that we hope all of us can enjoy and utilise as a
meeting and learning place for our Parish Community.
It is important to acknowledge that significant funds have already been raised. Your continual
support for our Church and ongoing donations and
attendance at various functions and ticket purchases
have contributed to these funds. In the background
we have the tireless efforts of various committees,
volunteers, and donors, working each day to build and
maintain an infrastructure that supports our community. While you have contributed to raise substantial
funds, it is still a small percentage of the overall goal.
To those that are able to help, please offer your
support as benefactors, or a bequest in a will or
your continued prayers and presence by being active in the Parish. We pray God’s will be done.
We have raffle tickets available for our fundraising efforts for the Parish and its endeavours.
You can obtain tickets by contacting us or you
can pick them up after Services. We have wonderful prizes and we do thank our sponsors. The Parish raffle will be drawn at our 25th Anniversary
Fundraiser and Dance at Doltone House Sylvania Waters, on Saturday 18th February 2023. The
details for the dance and our blessed sponsors are
available the in Dec-Jan. program. You can book
for the dance online or in person at the Church.
Finally, we welcome Deacon Chris Baghos
and his family to our Parish—we congratulate them
for the birth of their firstborn, Gabriel; we appreciate his help at our Sunday Services. Thank you to
all our Committees, Teachers, Volunteers, Cleaners,
Gardeners, Sponsors, Chanters, Altar boys, Sunday
School, Greek School and Dancing boys and girls
AND ALL OF YOU! MAY GOD BLESS ALL OF
YOU ABUNDANTLY! Fr Constantine Varipatis

PROGRAMMA NOEMBRIOU 2022 & PANHGURIS TOU AGIOU STULIANOU
Paravklhsh th~ Panagiva~ kavqe Trivth 9.30 pm ( metav eivnai h Omavda Hlikiwmevnwn)
7.30 - 9.30 pm Twn Taxiarcwvn Micahvl kai Gabrihvl

8

TRITH

9

TETARTH

13

KURIAKH

14

DEUTERA

15

TRITH

16

TETARTH

7.30 - 9.30 pm

20

KURIAKH

7.30 -11.00 pm PROERTIWS TOU AG. STULIANOU - ARCIERATIKOS PANH(geuvma meta) GURIKOS ORQROS & Q. LEITOURGIA ierourgouvnto~ upov tou Arciepiskovpou k.k. MAKARIOU.
Metav to pevra~ th~ Q. Leitourgiva~ qa akolouqhvsei to geuvma yavri.
Epivsh~ ta coreutikav sugkrothvmatav qa corevyoun Ellhnikouv~ paradosiakouv~ corouv~ uvpo th dieuvqunsh th~ Mariva~ Karavmpela.

21

DEUTERA

7.30 - 9.30 pm

25
25

PARASKEUH 7.30 - 9.30 pm

Aikaterivnh~ Megalomavrturo~

PARASKEUH 7.00 mm

ARCIERATIKOS PANHGURIKOS ESPERINOS TOU AGIOU
STULIANOU corostatouvnto~ upov tou Qeofilestavtou Episkovpou
Milhtoupovlew~ k. IAKWBOU peristoicoumevnou upov tou Ierouv Klhvrou
th~ povlew~ ma~ met j Artoklasiva~.

26

SABBATO

27

KURIAKH

7.30 -10.30 pm IGV Kuriakhv tou Loukav - Iakwvbou Megalom.

28

DEUTERA

7.00 mm

Bradinhv Q. Leitourgiva sta Agglika

30

TETARTH

7.30 - 9.30 pm

Andrevou tou Prwtoklhvtou

7.30 - 9.30 pm

Nektarivou Aigivnh~
7.30 -10.30 pm Iwavnnou tou Crisostovmou - HV Kuriakhv tou Loukav
7.30 - 9.30 pm Filivppou apostovlou kai Grhgorivou Palamav
Archv nhsteiva~
Matqaivou Apostovlou

Ta Eisovdia th~ Uperagiva~ Qeotovkou

7.30 -11.00 pm ARCIERATIKOS ORQROS KAI Q. LEITOURGIA - KURIWNUMOS
HMERA TOU AG. STULIANOU ierourgouvnto~ upov tou Qeofilestavtou Episkovpou k. IAKWBOU litaneuvsew~ th~ Ierav~ Eikovno~.

PROGRAMME NOVEMBER 2022 & ST STYLIANOS FEAST DAY CELEBRATIONS
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Paraklesis to the Mother of God every Tuesday 9.30am followed by Seniors Group
7.30 - 9.30 am The Holy Archangels
TUESDAY
WEDNESDAY 7.30 - 9.30 am St Nectarios
7.30 -10.30 am St John Chrysostom
SUNDAY
7.30 -10.30 am St Philip the Apostle and St Gregory of Palamas
MONDAY
Beginning of Christmas Fast
TUESDAY
WEDNESDAY 7.30 - 9.30 am Apostle and Evangelist Matthew
7.30 -11.00 am PRE-FEAST HIERARCHICAL MATINS & HOLY LITURGY AND
SUNDAY
and following CELEBRATION FOR ST STYLIANOS WITH HIS EMINENCE
ARCHBISHOP MAKARIOS. FOLLOWING THE SERVICE WE
a Luncheon
WILL HAVE A SEAFOOD LUNCH AND OUR DANCING GROUP
UNDER MARIA KARABELAS TO ENTERTAIN US.
7.30 - 9.30 am Presentation of the Virgin Mary to the Temple.
MONDAY
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SATURDAY

27
28

SUNDAY
MONDAY

8
9
13
14

15
16
20

25
25

30

FRIDAY
FRIDAY

7.30 - 9.30 am St Catherine the Martyr
HIERARCHICAL FEAST DAY VESPERS AND ARTOKLASIA OF
7.00 pm
ST STYLIANOS WITH HIS GRACE BISHOP IAKOVOS JOINED BY
OTHER REVEREND CLERGY.
7.30-11.00 am ACTUAL FEAST DAY OF ST. STYLIANOS : HIERARCHICAL MATINS AND HOLY LITURGY WITH HIS GRACE BISHOP IAKOVOS &
LITANY OF THE ICON OF ST STYLIANOS.
7.30-10.30 am 13th Sunday of Luke - Martyr Iakovos the Persian
English Divine Liturgy and conclusion of 2022 Fellowship.
7.00 pm

WEDNESDAY 7.30 - 9.30 am Andrew the Apostle and First Called

PROGRAMMA PANHGUREWS TOU AGIOU STULIANOU 2022
KURIAKH - 20 Noem. - 7.30 - 11.00 pm. PROERTIWS TOU AG. STULIANOU - ARCIERATIKOS PANHGURIKOS ORQROS & Q. LEITOURGIA ierourgouvnto~ upov tou Arciepiskovpou k.k. MAKARIOU.
Metav to pevra~ th~ Q. Leitourgiva~ qa akolouqhvsei to geuvma yavri. Epivsh~ ta coreutikav sugkrothvmatav qa corevyoun Ellhnikouv~ paradosiakouv~ corouv~ uvpo th dieuvqunsh th~ Mariva~ Karavmpela.
PARASKEUH - 25 Noembrivou - 7.00 mm. ARCIERATIKOS PANHGURIKOS ESPERINOS TOU AGIOU
STULIANOU corostatouvnto~ upov tou Qeofilestavtou Episkovpou Milhtoupovlew~ k. IAKWBOU peristoicoumevnou upov tou Ierouv Klhvrou th~ povlew~ ma~ met j Artoklasiva~.
SABBATO - 26 Noem. - 7.30 - 11.00 pm. ARCIERATIKOS ORQROS KAI Q. LEITOURGIA - KURIWNUMOS
HMERA TOU AG. STULIANOU ierourgouvnto~ upov tou Qeofilestavtou Episkovpou k. IAKWBOU kai
litaneuvsew~ th~ Ierav~ Eikovno~ tou AGIOU STULIANOU

PROGRAM FOR SAINT STYLIANOS FEAST DAY 2022
SUNDAY - 20 November 7.30 - 11.00 am - PRE-FEAST HIERARCHICAL MATINS & HOLY LITURGY
AND CELEBRATION FOR ST STYLIANOS WITH HIS EMINENCE ARCHBISHOP MAKARIOS.
FOLLOWING THE SERVICE WE WILL HAVE A SEAFOOD LUNCH AND OUR DANCING GROUPS
TAUGHT BY MARIA KARABELAS TO ENTERTAIN US. PLEASE BOOK YOUR PLACE FOR LUNCH.
FRIDAY- 25th November 7.00 pm - HIERARCHICAL FEAST DAY VESPERS AND ARTOKLASIA OF
ST STYLIANOS WITH HIS GRACE BISHOP IAKOVOS JOINED BY OTHER REVEREND CLERGY.
SATURDAY - 26th November 7.30 - 11.00 am - ACTUAL FEAST DAY OF ST. STYLIANOS : HIERARCHICAL MATINS AND HOLY LITURGY WITH HIS GRACE BISHOP IAKOVOS & LITANY OF THE ICON.

Please assist with our Christmas Food Drive and participate in our Family Photos Fundraiser.

