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ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 
         

Rev. Father Peter Souritzidis, Presiding Priest 
Ιερατικός Προϊστάμενος π. Πέτρος Σουριτζίδης  

 

Αγαπητοί μου εν Χριστώ, 

 

Μετά χαράς μεγάλης, σας γνωστοποιώ ότι σήμερα λάβαμε την Αρχιερατική άδεια 
του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας, τού Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης κ.κ. Ευαγγέλου, 

να επιστρέψουμε εις την παραδοσιακή μας λειτουργική ζωή με την συμμετοχή του λαού. 

Ή ευλογία αυτή εδώθει μετά το πρόσφατο κυβερνητικό διάταγμα το οποίο επιτρέπει την 

συγκέντρωση των πιστών εις τους Ναούς. Έτσι, λοιπόν την Κυριακή, 14 Ιουνίου, θα 

τελέσουμε την Θεία Λειτουργία, με τη συμμέτοχη των ενοριτών. 
 

Όμως παρακαλείσθε να λάβετε υπόψιν σας τους εξής όρους τους οποίους 

πρέπει να τηρήσουμε: 

 

• Η συμμετοχή θα γίνει κατόπιν κρατήσεως. Δηλαδή, δια να εκκλησιασθείτε, πρέπει να 
κάνετε κράτηση θέσεως. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό αριθμού ατόμων (45 άτομα), ο 

οποίος ετέθη υπό του κυβερνήτου της Νέας Ιερσέης. Ο κυβερνήτης έθεσε το όριο στα 50 

άτομα, αλλά με το απαραίτητο προσωπικό της Εκκλησίας το όριο κατεβαίνει στα 45 

άτομα. Η κράτησις γίνεται διαδυκτιακώς στο: https://www.eventbrite.com/e/orthros-

divine-liturgy-june-14th-2020-tickets-109412660212 
Εφ'όσον υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων, μπορεί να μην είναι δυνατόν να 

προσέλθετε κάθε Κυριακή. Δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου, εάν κάποιος έχει 

εκκλησιασθεί, μια ή παραπάνω φορές και βρισκόμαστε στο όριο των 45 ατόμων, τότε 

θα δοθεί προτεραιότητα σε πιστούς που ακόμα δεν έχουν εκκλησιασθεί. 

Εάν βρεθούμε προ μιας τέτοιας καταστάσεως, όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει όλοι να 
συνεργαστούμε με υπομονή και κατανόηση. 
 

• Εάν γνωρίζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και 

χρήσιν διαδικτύου, παρακαλείσθε όπως βοηθήσετε όσον μπορείτε. Αλλιώς, 

παρακαλούνται όπως τηλεφωνήσουν στο γραφείο της κοινότητος, δια την εγγραφή. 
 

• Εάν έχετε προβλήματα υγείας, ἠ ανήκετε εις ευάλωτη κατηγορία, ἠ εάν είστε άρρωστοι 

και έχετε έρθει εις επαφή με άτομα τα οποία είχαν συμπτώματα του κορωνοϊού (COVID-

19), παρακαλείσθε όπως παραμείνετε εις την οικία σας μέχρι την πλήρη ανάρρωσή σας. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες της Ιερές Ακολουθίες εκ του Facebook. 
 

•Σύμφωνα με τους κανονισμούς που επιβάλει ο Νομός της Νέας Ιερσέης, όλοι όσοι 

προσέρχονται στον Ιερό μας Ναό πρέπει να φορούν μάσκα και να κρατούν απόσταση 

2 μέτρων ο ένας από τον άλλον. Τα μέλη μιας οικογένειας δεν είναι ανάγκη να 

τηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις.Ο Όρθρος θα αρχίσει στις 9:00 π.μ., και εν 

συνεχεία η Θεία Λειτουργία. 
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•Όπως καταλαβαίνετε η Εκκλησία βρίσκετε σε οικονομική ανάγκη και για αυτό σας 

παρακαλούμε να βάλετε την προσφορά σας στους δίσκους που θα βρίσκονται στην 
είσοδο του Ναού. Εάν θέλετε μπορείτε να προσφέρετε καί διαδικτυακώς στο λογαριασμό 

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=HLEJXKGLZKSG6&source=url 

 

• Εάν ακόμα δεν αισθάνεστε άνετα να έρθετε στην Εκκλησία, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία στο διαδίκτυο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την 

απευθείας αναμετάδοση από την σελίδα της Εκκλησίας μας στο Facebook. 

https://www.facebook.com/StDemUnion/ 

 

 
Περιμένω με χαρά να σας δω και πάλι στον Αγ. Δημήτριο.  

Ευχόμενος όπως ο Κύριος και Θεός σας χαρίζει υγεία και καλή υπομονή,  

 

Μετ΄ ευχών και αγάπης εν Χριστώ, 

 

Fr. Peter G. Souritzidis 

Πατήρ Πέτρος Σουριτζίδης 
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