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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 Κ υ ρ ι α κ ή  1 η  Μ α ρ τ ί ο υ ,  2 0 2 0  

Της Τυροφάγου 

9:00 π.μ. – 12:30 μ.μ .,  Όρθρος  Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από την Φιλόπτωχο 

6:00 μ.μ. Εσπερινός Συγχωρήσεως 
 

Δευτέρα,  2 Μαρτίου, 2020  

Καθαρά Δευτέρα 

6:00 μ.μ.  Απόδειπνο  
 

Τρίτη,  3 Μαρτίου, 2020 

6:00 μ.μ.  Απόδειπνο 
 

Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2020 

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

6:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
 

Πέμπτη,  5 Μαρτίου, 2020  

6:00 μ.μ.  Απόδειπνο  
 

Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2020 

9:00 π.μ. Προηγιασμένη 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

 7:30 μ.μ. Α’ Χαιρετισμοί  

Σάββατο,  7 Μαρτίου, 2020  

Γ’ Ψυχοσάββατο - 9:00 π.μ.—11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ.Λ. 

 

 Κυριακή,  8 Μαρτίου, 2020 

Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α’ Νηστειών) 

9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από την Goya 

    SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
 Sunday, March 1st, 2020  

Forgiveness - Sunday Cheesefare 

 9:00 a.m. - 12:30 p.m. Orthros, D. Liturgy 

Coffee is offered by the Philoptochos 

6:00 p.m. Vespers of Forgiveness 
 

Monday, March 2, 2020 

Clean Monday—Lent Begins 

6:00 p.m. Great Compline 
 

Tuesday, March 3, 2020 

6:00 p.m. Great Compline 

 

Wednesday, March 4, 2020 

4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 

6:00 p.m.—7:00 p.m. Presanctified Liturgy 
 

Thursday, March 5, 2020 

6:00 p.m. Great Compline 
 

Friday, March 6, 2020 

9:00 a.m. Presanctified Liturgy 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School 
7:30 p.m. 1st Salutations 

 

Saturday, March 7, 2020 

3rd  Saturday of the Souls - 9:00 a.m. - 11:30 a.m.  Orthros, D. L. 
  

Sunday, March 8, 2020  

Sunday of Orthodoxy  

9:00 a.m. -12 noon  Orthros, D. Liturgy 

Coffee is offered by the Goya 



 Πρὸς ῾Ρωμαίους 13:11-14, 14:1-4 

 

 

 

Πρὸς ῾Ρωμαίους 13:11-14, 14:1-4 τὸ ἀνάγνωσμα  

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε 

ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν· 

ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τὰ 

ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, 

μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι 

καὶ ζήλῳ. Ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ 

τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ 

ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις 

διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν 

λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, 

καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν 

προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ 

ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. Σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ 

ἐστιν ὁ θεὸς στῆσαι αὐτόν. 

 

 

 

 

St. Paul's Letter to the Romans 13:11-14; 14:1-4  

 

 

 

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 
13:11-14; 14:1-4 

Brethren, salvation is nearer to us now than when we 
first believed; the night is far gone, the day is at hand. Let 
us then cast off the works of darkness and put on the 
armor of light; let us conduct ourselves becomingly as in 
the day, not in reveling and drunkenness, not in 
debauchery and licentiousness, not in quarreling and 
jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no 
provision for the flesh, to gratify its desires. 

As for the man who is weak in faith, welcome him, but not 
for disputes over opinions. One believes he may eat 
anything, while the weak man eats only vegetables. Let not 
him who eats despise him who abstains, and let not him 
who abstains pass judgment on him who eats; for God has 
welcomed him. Who are you to pass judgment on the 
servant of another? It is before his own master that he 
stands or falls. And he will be upheld, for God is able to 
make him stand. 

  

 

 

Προκείμενον. Ήχος πλ. δ'.  
ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1 

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ. 

Prokeimenon. Mode Plagal 4.  
Psalm 75.11,1 

Make your vows to the Lord our God and perform them. 
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 6:14-21 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Εἶπεν ὁ Κύριος· ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 

παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 

παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 

παραπτώματα ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε 

ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 

πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ 

νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου 

νίψαι,ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ 

πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν 

τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε 

ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε 

δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 

κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται 

καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 

 

 

 

The Gospel According to Matthew 6:14-21  

The Lord said, "If you forgive men their trespasses, your 

heavenly Father also will forgive you; but if you do not 

forgive men their trespasses, neither will your Father 

forgive your trespasses. 

"And when you fast, do not look dismal, like the 

hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting 

may be seen by men. Truly, I say to you, they have 

received their reward. But when you fast, anoint your 

head and wash your face, that your fasting may not be 

seen by men but by your Father who is in secret; and 

your Father who sees in secret will reward you. 

"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where 

moth and rust consume and where thieves break in and 

steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where 

neither moth nor rust consumes and where thieves do not 

break in and steal. For where your treasure is, there will 

your heart be also." 

  

 



Great Lent, or the Great Fast, (Greek: Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή or Μεγάλη Νηστεία, meaning "Great 40 

Days," and "Great Fast," respectively) is the most 

important fasting season in the church year in the 

Eastern Orthodox Church (including Byzantine Rite and 

Western Rite Orthodoxy), Byzantine Rite Lutheran 

Churches and the Eastern Catholic Churches, which 

prepares Christians for the greatest feast of the church 

year, Pascha (Easter).[1]  

In many ways Great Lent is similar to Lent in Western 

Christianity. There are some differences in the timing of 

Lent (besides calculating the date of Easter) and how it 

is practiced, both liturgically in the public worship of the 

church and individually.  

One difference between Eastern Christianity and 

Western Christianity is the calculation of the date of 

Easter (see Computus). Most years, the Eastern Pascha 

falls after the Western Easter, and it may be as much as 

five weeks later; occasionally, the two dates coincide. 

Like Western Lent, Great Lent itself lasts for forty days, 

but in contrast to the West, Sundays are included in the 

count.  

Great Lent officially begins on Clean Monday, seven 

weeks before Pascha (Ash Wednesday is not observed in 

Eastern Christianity) and runs for 40 contiguous days, 

concluding with the Presanctified Liturgy on Friday of 

the Sixth Week. The next day is called Lazarus Saturday, 

the day before Palm Sunday. (Thus, in case the Easter 

dates coincide, Clean Monday is two days before Ash 

Wednesday.)  

Fasting continues throughout the following week, 

known as Passion Week or Holy Week, and does not end 

until after the Paschal Vigil early in the morning of 

Pascha (Easter Sunday).  

The purpose of Great Lent is to prepare the faithful to 

not only commemorate, but to enter into the Passion and 

Resurrection of Jesus. The totality of the Byzantine Rite 

life centers around the Resurrection.[2] Great Lent is 

intended to be a "workshop" where the character of the 

believer is spiritually uplifted and strengthened; where 

his life is rededicated to the principles and ideals of the 

Gospel; where fasting and prayer culminate in deep 

conviction of life; where apathy and disinterest turn into 

vigorous activities of faith and good works.  

Lent is not for the sake of Lent itself, as fasting is not for 

the sake of fasting. Rather, these are means by which and 

for which the individual believer prepares himself to 

reach for, accept and attain the calling of his Savior.  
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Ποιές είναι οι νηστείες - γιατί νηστεύουμε 

Η νηστεία αδελφέ είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη και η πιο 

παλιά από όλες. Την έδωσε στούς πρωτοπλάστους μέσα 

στον παράδεισο,για να μπορέσουν να προφυλαχθούν οι 

πρωτόπλαστοι από επικίνδυνο και πρόωρο χρήση του 

δέντρου της γνώσεως. Έδωσε σε αυτούς εντολή ο καλός 

θεός να μην φάνε (να νηστέψουν δηλαδή) από αυτό το 

δέντρο, έως ότου με την άσκηση και την τελείωση που από 

αυτήν θα προέλθει, να γίνουν ώριμοι. Αυτοί όμως με την 

σύσταση του διαβόλου και την δική τους ελευθερία, 

παράκουσαν την εντολή του θεού και εξετροχιάσθηκαν από 

την οδό της τελειώσεως, και ήταν αδύνατο πλέον να 

φτάσουν στην αθανασία και την θέωση για την οποίαν ήταν 

πλασμένοι. 

Η νηστεία έκτοτε θεωρείται βασικό «εργαλείο» στην 

καταπολέμηση του διαβόλου και του κακού εαυτού μας … 

Ο Χριστός μας, τόνισε ακόμη περισσότερο την αξία της 

νηστείας. Είπε: «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ει μη εν 

προσευχή και νηστεία» . Δηλ. με τη νηστεία πολεμάμε τον 

διάβολο και νικάμε τις πονηρίες του καθώς και γίνεται 

ευαίσθητη η ανθρώπινη μας φύση στην αγάπη Του και 

στη χάρη Του. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Χριστιανοί και 

να λέμε ότι αγαπάμε το Χριστό, όταν δεν τηρούμε τις 

εντολές Του… και μάλιστα την πρώτη από όλες. Η νηστεία 

που προηγείται Πάσχα, Χριστουγέννων μας βοηθάει ακόμη 

για να ζήσουμε και να βιώσουμε στην ύπαρξη μας το 

γεγονός της κάθε εορτής. Μην ξεχνάμε επίσης πως μαζί με  

 

την νηστεία των τροφών πρέπει να φροντίζουμε και για την 

νηστεία των παθών μας ,σε πολλούς δε ύμνους τις 

Εκκλησίας μας καθώς και στην Πατερική πρακτική θεωρείτε 

ολοκληρωμένη η νηστεία μας μόνο, όταν φροντίζουμε 

απαραίτητα και για τα δύο, και την νηστεία των τροφών και 

την νηστεία των παθών. 

Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι μας καθόρισαν εμπνεόμενοι από το 

άγιο Πνεύμα για την ζωή των Χριστιανών, όσο αφορά το 

φαγητό, στο τι πρέπει να τρώμε την κάθε ημέρα και εποχή. 

Για την νηστεία των παθών καλό είναι να μην κάνει ο 

καθένας όπως αυτός νομίζει, αλλά να αφεθεί στην διάκριση 

και να συμβουλεύετε τον πνευματικό του πατέρα, (τον 

εξομολόγο του δηλαδή.) 

Ας ακούσουμε δυο χαρακτηριστικούς λόγους των αγίων 

Βασιλείου του Μεγάλου και του οσίου Ηλία για την 

πραγματική νηστεία. Λέει ο Άγιος Βασίλειος:  «MΗΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙΣ όμως το καλό της νηστείας μόνο στην αποχή 

από το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι μόνο να μην 

κάνεις τίποτε άδικο. “Να λύνεις κάθε δεσμό αδικίας”. 

Συγχώρησε τον πλησίον σου για το κακό που σου έκανε και 

ξέχασε αυτά πού σου χρωστάει. “Η νηστεία σας να είναι 

καθαρή απο δικαστικές πράξεις και προστριβές.” Κρέας δέν 

τρως αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. Νηστεύεις το 

κρασί αλλα εισαι σπάταλος στις αδικίες.    



Περιμένεις να έρθει το βράδυ για να φάς αλλά ξοδεύεις ολη 

την ημέρα σου στα δικαστήρια. “ Αλοίμονο σε κείνους που δεν 

μεθάνε απο κρασί αλλα απο τις αδικίες. ΝΟΜΙΖΩ λοιπόν οτι 

καμμιά συμβουλή δεν μπορεί να αγγίξει τόσο την ψυχή του 

λαίμαργου και να τον αλλάξει οσο και μια τυχαία μόνο 

συνάντηση με τον εγκρατή. Και μού φαίνεται πως αυτό 

σημαίνει να τρως και να πίνεις με τέτοιο τροπο που να 

αποτελεί τιμή για το Θεό, ώστε ακόμα και στο τραπέζι να 

λάμπει η ζωή μας ενα καλό εργο, και να δοξάζεται ο ουράνιος 

Πατέρας μας. » 

Λέει ο όσιος Ηλίας: «Μερικοί προσέχουν πολύ την είσοδο 

των φαγητών, αλλά αδιαφορούν για την έξοδο των λόγων. Δεν 

έχουν μάθει να διώχνουν την οργή απ’ την καρδιά τους, και 

την επιθυμία από την σάρκα τους, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, 

όμως έτσι μόνο κτίζεται η καθαρή καρδιά από το Πνεύμα που 

ανακαινίζει.» 

 

 

 

 

Τι είναι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας; 

Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και 

σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην 

Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. 

Μέσα υπάρχουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι 

βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την 

ενανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του 

ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά Της κ.λ.π., αλλά και 

για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και τη βοήθεια 

που ζητάει από το Χριστό και την Παναγία γι’ αυτό τον αγώνα. 

Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο 

Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές 

όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο (έχει μουσική) 

και ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που 

λέγεται «κοντάκιο». Έχει 24 στροφές («οίκους»), που αρχίζουν, 

με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. 

Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για πολλούς 

άλλους αγίους, αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η βασική 

έμπνευση για όλους τους άλλους που έχουν γραφτεί μετά. 

Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε από 

την επίθεση των Αβάρων μετά από παρέμβαση της Παναγίας, 

όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία τον Ακάθιστο Ύμνο όρθιοι (από 

εκεί και το όνομά του) και τότε μάλλον γράφτηκε το πασίγνωστο 

αρχικό τροπάριο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ».  Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ, τις 

πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής.  

  



  Για την ακρίβεια, κόβουμε τους Χαιρετισμούς σε 4 κομμάτια 

(λέγονται «4 στάσεις» και λέμε από ένα κάθε Παρασκευή, ενώ 

την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκληρο το έργο. 

Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με τη μουσική τους ο ιερέας. 

Πριν απ’ αυτό, οι ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο περίφημο 

μουσικό και ποιητικό έργο, που λέγεται «κανόνας των 

Χαιρετισμών» (οι κανόνες είναι ένα άλλο είδος βυζαντινής 

κλασικής μουσικής) και δημιουργός του είναι ένας ακόμη 

κορυφαίος ποιητής και μουσικός του Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο 

Υμνογράφος. 

Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες (και σήμερα) 

συνηθίζουν να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε βράδυ, πριν 

κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευχή. Από τις πολλές φορές, συχνά 

τους μαθαίνουν απ’ έξω. Η συνήθεια αυτή είναι πολύ ωραία και 

σωστή, αφού οι ορθόδοξοι προτιμούμε να προσευχόμαστε με τις 

προσευχές της Εκκλησίας, παρά με προσευχές που δημιουργούμε 

εκείνη τη στιγμή (αν και λέμε στο Θεό και τέτοιες, αυτοσχέδιες, 

προσευχές). Ένας λόγος είναι ότι έτσι ο νους μας ξεκουράζεται 

και μπορεί να γίνει η προσευχή κυρίως με την καρδιά, δηλ. να 

στραφούμε ψυχικά προς το Θεό, χωρίς να απασχολούμαστε με το 

να φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα λόγια που θα του πούμε. Και 

φυσικά, όταν διαβάζουμε μια προσευχή από βιβλίο (π.χ. τους 

Χαιρετισμούς ή ένα παρακλητικό κανόνα), ξέρουμε τι ακριβώς 

θέλουμε να πούμε στην Παναγία, στο Θεό ή σε έναν άγιο – κι 

εκείνος επίσης το ξέρει (ακόμα κι αν εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε 

να του πούμε, εκείνος ξέρει τι υπάρχει στην καρδιά μας και, καθώς 

στρεφόμαστε προς αυτόν πνευματικά μέσω της προσευχής που 

διαβάζουμε, είναι σα να του το λέμε). 

The Journey to the Cross and Resurrection of Christ 

 And Mary said, “My soul magnifies the Lord, and my spirit 

rejoices in God my Savior, for He has regarded the low 

estate of His handmaiden.  For behold, henceforth, all 

generations will call me blessed; for He who is mighty has 

done great things for me and holy is His name.  Luke 1: 46-49 

On the first four Fridays of Great Lent, a service called the 

“Salutations to the Virgin Mary” is held in Orthodox 

Churches.  The origin of this service comes from 626 A.D., 

when Emperor Heraclius with his Roman army were away 

fighting against Persia, Constantinople was besieged by the 

Avars.  In collaboration with the Persians, they sought to 

take over the city of Constantinople.  Patriarch Sergios led a 

procession around the city wall with an icon of the 

Theotokos (Virgin Mary).  The people prayed all night 

“without sitting” (Akathistos in Greek).  That night, a strong 

wind, which many believe was sent by God, after hearing the 

intercessions of the Virgin Mary, caused a storm which 

destroyed the enemy fleet, which withdrew from the city, 

sparing her.  This event occurred on August 8, 626. 

 The poem of the Salutations, which is 24 stanzas long (each 



one beginning with one of the letters of the Greek alphabet), 

was composed by St. Romanos the Melodist.  On each of the 

first four Fridays, six stanzas of the Salutations are sung.  On 

the fifth Friday, all 24 stanzas are sung, at a service called 

the “Akathist Hymn.” If this event of the deliverance of 

Constantinople occurred during August, why are we doing 

the Salutations in the spring, during Lent?  Most of us are 

familiar that the feast of the Dormition (falling asleep) of the 

Virgin Mary is celebrated on August 15.  August 1-14 is a 

period of fasting as well as supplicatory services (Paraklesis) 

to the Virgin Mary.  Because the Annunciation always 

occurs during the Great Lent, the church has placed the 

Salutations Services in close proximity to the Annunciation 

(March 25).  I will write more about the role of the Virgin 

Mary as we get closer to March 25, but there are two things 

of note that I want to say today.  First, we don’t pray TO the 

Virgin Mary.  We ask for her intercessions to Christ, her 

Son.  As this is a period where we seek to strengthen our 

relationship with Christ, it is a good thing to include the 

Virgin Mary in our spiritual growth.  Second, the Virgin 

Mary lived a life worthy of emulation.  She was not 

God.  She was not perfect.  She was, however, perfectly 

obedient to God’s plan for our salvation.  She personified 

loving God and loving our neighbors. Among other things, 

we call the Virgin Mary the “bridge” between earth and 

heaven.  Imagine that you want to cross a river from one side 

to another.  You are on the one side, Paradise is on the other 

side.  In order to get from one side to the other, you need to 

use a bridge.  In order for God to become incarnate as a 

human being, He needed a mother by which to come into the 

world. That is the Virgin Mary.  She is not our Savior.  She 

is also not going to make the journey to salvation for us, or 

on behalf.  She helped provide the means for Christ to save 

us.  The gateway is now open to Paradise.  It is our choice to 

journey to Paradise. The Virgin Mary is our intercessor, our 

cheerleader, in front of the Lord.  She is our mother and 

advocate.  Thus we continually ask for her prayers, both to 

intercede to Christ for us, but also that she may pray for us, 

to be strengthened in our journey to salvation. The 

Salutations take place in the context of a service called the 

“Small Compline,” which includes prayers to Christ, as well 

as prayers for sleep.  We will discuss the “Great Compline” 

in Monday’s reflection.  The Salutations service is also not a 

Lenten service.  The rubrics call for bright colors to be worn. 
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SUNDAY, March 1, 2020   

 Forgiveness Sunday (Cheesefare)  

 

   ΚΥΡΙΑΚΗ, 1η Μαρτίου, 2020  

 Τυρινής 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE  

 

Catechism School  
 

 March 8, 2020 - Sunday of Orthodoxy 

All children to bring an icon to Church 

 

Greek Independence Day Parade 

Sunday, March 29, 2020 

 

Catechism’s Annual Easter Retreat  

Sunday, April 5, 2020 

 

Philoptochos Membership Dinner  

Thursday, April 30, 2020 
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