The LIGHT of the ASCENSION

Το Φως της Θείας Αναλήψεως
Welcome to The LIGHT of the ASCENSION, your one stop weekly source
for all our church and community information. Here you will be kept up to
date on our church calendar, school notices, Catechism Program,
Philoptochos, GOYA activities, and other ministries.

Sunday, November 21, 2021

Today we commemorate
The Entrance of the
Theotokos into the Temple
Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου
εις τον Ναό
Epistle Reading
Gospel Reading

The Entrance of the Theotokos into the Temple
Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ναό
According to the tradition of the Church, the Theotokos was brought to the Temple
at three years of age, where she was consecrated to God and spent her days until
she was fourteen or fifteen years old; and then, as a mature maiden, by the common
counsel of the priests (since her parents had reposed some three years before), she
was betrothed to Joseph.

ΤΗ Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ναό
Τω αυτώ μηνί ΚΑ’, η εν τω Ναώ Είσοδος της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
Αειπαρθένου Μαρίας.
Ένδον τρέφει σε Γαβριήλ Ναού Κόρη,
Ήξει δε μικρόν και το χαίρε σοι λέξων.
Βη Ιερόν Μαρίη τέμενος παρά εικάδι πρώτη.
Η εις τον νομικόν Ναόν της κυρίας Θεοτόκου Είσοδος, επροξένησεν εις τους ορθοδόξους
Χριστιανούς εορτήν θαυμαστήν και παγκόσμιον. Επειδή και έγινεν αύτη με παράδοξον
τρόπον, και είναι ένα προοίμιον του μεγίστου και φρικτού μυστηρίου της ενανθρωπήσεως
του Θεού Λόγου. Το οποίον δια μέσου της Θεοτόκου έμελλε να γένη εις τον κόσμον.
Έλαβε δε την αφορμήν η εορτή των Εισοδίων δια την υπόθεσιν ταύτην. Η παναοίδιμος
Άννα, επειδή όλην σχεδόν την ζωήν της επέρασε στείρα χωρίς να γεννήση παιδίον, τούτου
χάριν παρεκάλει τον Δεσπότην της φύσεως ομού με τον άνδρα της Ιωακείμ, να χαρίση εις
αυτούς τέκνον. Και αν επιτύχουν του ποθουμένου, ευθύς να αφιερώσουν εις τον Θεόν το
γεννηθέν παιδίον. Και λοιπόν εγέννησε παραδόξως την πρόξενον γενομένην της σωτηρίας
του γένους των ανθρώπων, την καταλλαγήν και φιλίωσιν του Θεού μετά των ανθρώπων,
την αιτίαν της αναπλάσεως του πεσόντος Αδάμ, και της τούτου εγέρσεως και θεώσεως.
Αυτήν λέγω την Υπεραγίαν και Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν. Όθεν όταν αύτη έγινε
τριών χρόνων, επήραν αυτήν οι γονείς της, και επρόσφεραν κατά την σημερινήν ημέραν
εις τον Ναόν. Και πληρούντες τας υποσχέσεις οπού έκαμαν, αφιέρωσαν την θυγατέρα
αυτών εις τον χαρισάμενον ταύτην Θεόν. Και παραδίδουσιν αυτήν εις τους ιερείς, και
μάλιστα εις τον τότε Αρχιερέα Ζαχαρίαν. Ο οποίος ταύτην παραλαβών, έμβασε μέσα εις
το ενδότατον του Ναού, όπου μόνος ο Αρχιερεύς μίαν φοράν τον χρόνον εισήρχετο. Και
τούτο εποίησε κατά βούλησιν Θεού, όστις έμελλε μετά ολίγον να γεννηθή εξ αυτής, δια την
διόρθωσιν και σωτηρίαν του κόσμου. Εκεί λοιπόν η Παρθένος διέμεινε χρόνους δώδεκα,
τρεφομένη μεν ξενοπρεπώς από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ με τροφήν ουράνιον.
Αξιουμένη δε της του Θεού εμφανείας, έως ότου επλησίασεν ο καιρός του θείου
Ευαγγελισμού, και των ουρανίων και υπερφυσικών εκείνων μηνυμάτων. Τα οποία
εμήνυον, ότι ο Θεός ευδόκησε να σαρκωθή από αυτήν φιλανθρώπως, δια να αναπλάση
τον φθαρέντα κόσμον υπό της αμαρτίας. Τότε γαρ η Θεοτόκος εξελθούσα από τα Άγια των
Αγίων, παρεδόθη εις τον μνήστορα Ιωσήφ (1), ίνα εκείνος υπάρχη φύλαξ και μάρτυς της
παρθενίας αυτής. Και ίνα υπηρετήση, τόσον εις τον άσπορον τόκον της, όσον και εις την
φυγήν την εις Αίγυπτον, και εις την απ’ εκείνης επάνοδον εις γην Ισραήλ. (Όρα τον εις τα
Εισόδια λόγον του Δαμασκηνού, ομοίως όρα και εις τον Μηνιάτην και εις την
Σάλπιγγα (2).)
(1) Σημείωσαι, ότι αφ’ ου εμνηστεύθη ο Ιωσήφ την Παρθένον, επέρασαν τέσσαρες μήνες, και
έπειτα ευηγγελίσθη η Θεοτόκος, καθώς λέγει Ιππόλυτος ο Θηβαίος εν τω χρονικώ Συντάγματι.
Ούτος δε εστιν, ουχί ο παλαιός Ιππόλυτος ο Πάπας Ρώμης, καθώς σφαλερώς υπέλαβε Νικηφόρος
ο Κάλλιστος, βιβλ. β’, κεφαλ. γ’, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, και Μελέτιος ο Αθηνών εν τω α’
τόμω της Εκκλ. Ιστορίας. Δεν είναι λέγω, ούτος, ο παλαιός εκείνος Ιππόλυτος. Αλλά ο νέος, όστις
έζησε μετά τον παλαιόν, υπέρ τα επτακόσια έτη. (Όρα την Εκατονταετηρίδα.)

(2) Σημείωσαι, ότι εις την εορτήν των Εισοδίων δύω εγκώμια έχει ο Νικομηδείας Γεώργιος, ο και
την Ακολουθίαν αυτήν μελοποιήσας, ων του μεν πρώτου η αρχή εστι· «Καλάς ημίν υποθέσεων
αρχάς». Του δε δευτέρου· «Αι των θείων πανηγύρεων ελλάμψεις». Ο Κωνσταντινουπόλεως
Γερμανός εν, ου η αρχή· «Ιδού πάλιν ετέρα πανήγυρις». Ο Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιος εν, ου
η αρχή· «Φαιδρά και παράδοξος η παρούσα πανήγυρις». Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας εν, ου η
αρχή· «Και μνήμη μεν δικαίου». Ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς δύω, εν μεν, ου η αρχή·
«Επί των μειζόνων η κατά ανθρωπίνην δύναμιν». Έτερον δε, ου η αρχή· «Ει εκ του καρπού το
δένδρον γινώσκεται». Τα οποία πάντα μετέφρασεν εις το απλούν η εμή αδυναμία, ήτις
εφιλοπόνησε και εγκώμιον ίδιον εις την εορτήν ταύτην, και οκτωήχους Κανόνας συνέθετο. Άπερ
πάντα ευρίσκονται εις την ιεράν και βασιλικήν Μονήν του Χιλανταρίου. Και ο βουλόμενος
ζητησάτω ταύτα. Και τούτο δε σημειούμεν, ότι ουκ ορθώς γράφει Μελέτιος ο Αθηνών ότι ήτον
τόπος χωρισμένος εις τον Ναόν, οπού μόναι αι παρθένοι έμενον και συν αυταίς έμενε και η
Θεοτόκος. Και αι μεν άλλαι παρθένοι εξήρχοντο μετά την απόλυσιν και επήγαινον εις τον οίκον
αυτών. Μόνη δε η Θεοτόκος επροσκαρτέρει εις τον Ναόν. Ου γαρ εις τον οίκον των παρθένων,
αλλ’ εις αυτά τα Άγια των Αγίων εισήλθεν η Θεοτόκος κακεί έμενε τρεφομένη υπό Αγγέλου. Και
αγκαλά τούτο εφαίνετο άτοπον να εισέλθη γυνή εις το ενδότατον του Ναού, το φαινόμενον όμως
αυτό άτοπον εδιώρθωσεν ο Ζαχαρίας. Είπε γαρ εις τον λαόν, ότι ο Θεός δείχνει εις το έμπροσθέν
του κρεμάμενον λογείον, πως θέλει να έμβη η Παρθένος μέσα εις αυτά τα Άγια των Αγίων. Και
ούτως έπεισε τον λαόν, και έστερξαν να εμβάση την Παρθένον εκεί. Ούτως ο Θεοφύλακτος
Βουλγαρίας γράφει εν τω εις τα Εισόδια λόγω του, λύων θαυμασίως το παρά τισι φαινόμενον
άτοπον της εις τα Άγια εισόδου της Θεοτόκου. Αφ’ ου όμως η Κυρία Θεοτόκος εγέννησε τον
Κύριον, εσυναρίθμησε ταύτην ο Ζαχαρίας ταις εν τω Ναώ προσκαρτερούσαις παρθένοις, ως
Παρθένον ούσαν και μετά τόκον, διο και εφονεύθη. Ως λέγει ο Μέγας Βασίλειος εν τω εις την
Χριστού γέννησιν λόγω.

Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

GOSPEL and EPISTLE
READINGS
EPISTLE READING
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 9:1-7
BRETHREN, the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a
tent was prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the bread of
the Presence; it is called the Holy Place. Behind the second curtain stood a tent called the
Holy of Holies, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all
sides with gold, which contained a golden urn holding the manna, and Aaron's rod that
budded, and the tables of the covenant; above it were the cherubim of glory overshadowing
the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. These preparations having
thus been made, the priests go continually into the outer tent, performing their ritual duties;
but into the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking
blood which he offers for himself and for the errors of the people.

Πρὸς Ἑβραίους 9:1-7 τὸ ἀνάγνωσμα
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προσφέρει π ρ
ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων·

GOSPEL READING
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
The Gospel According to Luke 10:38-42, 11:27-28
At that time, Jesus entered a village; and a woman called Martha received him into her
house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his
teaching. But Martha was distracted with much serving; and she went to him and said, "Lord,
do you not care that my sister has left me to serve you alone? Tell her then to help me." But
the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things;
one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from
her." As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the
womb that bore you, and the breasts that you sucked!" But he said, "Blessed rather are those
who hear the word of God and keep it!"
Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 10:38-42, 11:27-28 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Τ
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μου μόνην με κατέλιπε διακονε ν; ε π ο ν α τ
να μοι συναντιλάβηται. ποκριθε ς δ
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SCHEDULE OF SERVICES

Sunday, November 21, 2021
Entrance of the Theotokos
into the Temple
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
Catechism teachers and students will
remain seated with their families
Coffee is served by the Parish Council
Monday, November 22, 2021
Philemon of the 70
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
Tuesday, November 23, 2021
Amphilochios, Bishop, Gregory Bishop
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
6:00 p.m. Paraklesis
7:30 p.m. School Board Meeting
Wednesday, November 24, 2021
Clement, Pope of Rome
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
4:30 p.m.- 6:30 p.m. Greek School
Thursday, November 25, 2021
Thanksgiving Day
Katherine the Great Martyr
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
Friday, November 26, 2021
Stylianos the Monk of Paphlagonia
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
No School - Thanksgiving
Saturday, November 27, 2021
James the Great Martyr of Persia
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 21 Νοεμβρίου, 2021
Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Ο καφές σερβίρεται από το Συμβούλιο
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, 2021
Φιλήμων εκ των 70
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου, 2021
Αμφιλόχιος Επί., Γρηγόριος Επί.
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
6:00 μ.μ. Παράκληση
7:30 μ.μ. Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου, 2021
Κλήμης Επί.
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, 2021
Ημέρα Ευχαριστιών
Αικατερίνη Μεγαλομάρτυς
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου, 2021
Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγών
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κλειστό το Ελληνικό Σχολείο
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, 2021
Ιάκωβος ο Πέρσης
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λ.

MEMORIAL SERVICES
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Sunday, November 21, 2021
In Memory of all
the deceased Members of the Community
Εις μνήμη όλων των
Κεκοιμημένων Μελών της Κοινότητας
9 months: Pantazis Tasigiannis
9 μήνες: Πανταζής Τασιγιάννης
20 years: Tsampicos Perides
20 χρόνια: Τσαμπίκος Περίδης
The coffee is offered by
the Perides & Stavrou Families
Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες
Περίδη & Σταύρου που τελούν το μνημόσυνο

εις μνήμη του κεκοιμημένου

SACRAMENTS
ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Baptisms - Βαφτίσεις:
12:00 noon; Saturday, November 20, 2021
Mr. & Mrs. Robert Irving
2:00 p.m. Sunday, November 21, 2021
Mr. & Mrs. Nicholas Louros

OUR SPIRITUAL LEADER
Rev. Christos L. Pappas
Protopresbyter
office: 201-945-6448
cell: 201-707-4737
fatherchristos@yahoo.com
Anastasia Perdikos
Office Administrator
office: 201-945-6448
info@ascensionfairview.org

ANNOUNCEMENTS

69th Anniversary
of the
Ascension Church
On Thursday, November 27, 1952 was the first Divine Liturgy
of the Ascension Church in Fairview.
This Sunday, we celebrate the 69th Anniversary of our community.
We will have artoklasia for the good health of all our members
and a memorial service for all our past parishioners.

69η Επέτειος της Εκκλησίας
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου,1952, έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία στην
Εκκλησία της Θείας Αναλήψεως!
Η ενορία μας γιορτάζει 69 χρόνια από την ίδρυσή της.
Χρόνια Πολλά!
Την Κυριακή, θα τελέσουμε
Αρτοκλασία Υπέρ Υγείας των Μελών
και
Μνημόσυνο Υπέρ Αναπαύσεως όλων των Μελών.

If you would like to volunteer in one of our
youth ministries, you must comply
with the
Greek Orthodox Archdiocese of America
Policies for the
Safety of Children and Youth

For more information and to
register to be a youth worker,
contact:
Evelyn Tsugranis
Parish Youth Safety Administrator
youthsafetyascension@gmail.com
201-658-1801

COMMUNITY NEWS

On October 29, 2021, the Ascension Afternoon Greek School, grades pre-K to 9th
grade performed for OXI Day to the parents, grandparents, and the community.
Mr. Demosthenes Triantafillou, the Principal, congratulating all the students and
teachers; Presbytera Maria Pappas, Pre-K & K; Theano Kallopoulos, first grade; Maria
Bonitsis, second grade; Vasiliki Manolis, third grade; Madalena Aravosita, fourth
grade; Dimitra Baltzis, sixth grade; Maria Sardis, seventh and ninth grade; and Vaia
Tjionas, eighth grade and ninth grade.

Meet the new Greek School PTO of the Ascension Afternoon Greek School. Standing
(left to right) Kathy Coyle; Christina Arapidis, Treasurer; Lena Kontolios; Ria Antista;
Sara Yannakogeorgos; Corresponding Secretary; Lavon Detsikas; Maria Karantonis,
Assistant Treasurer; Sofia Petrakis, Recording Secretary; Alexandra Louridas. Seated
(left to right) Sophia Mihalakis, Vice President; Demosthenes Triantafillou, Principal;
and Sonia Skounaki-Garbidakis, President. Not pictured: Smrita Sinha.
Congratulations and good luck!

November 14th was National Philoptochos Sunday and our community recognized
these amazing ladies for their tireless work. Standing (left to right) Martha Liossatos;
Vicky Diamantopoulos; Toula Drossos; Georgia Stamatis, Treasurer; Lea Drivas,
President. Seated (left to right) Athena Giannaros, 2nd Vice President; Tzeni
Kalantozonakis; Demetra Delaportas, 1st Vice President; Chrystalla Kanakis; Pauline
Tasigiannis, Corresponding Secretary; Ange Gargas. Not pictured: Cathe Lekkas,
Recording Secretary; Nikki Kaousias, Assistant Treasurer; Julie Mellis; Kiki
Avrambos; Margarita Pantelis; Eugenia Callas; and Areti Yanovich.
We are grateful and appreciate the entire Ascension Philoptochos Board!

Congratulations to all the students of the Ascension Catechism Program!
Mrs. Addie Toumazou and all the Catechism teachers; Elizabeth Baltzis, Samantha
Binikos, Maria Bonitsis, Anastasia Pinou-Melizanis, Eugenia Mihalatos, Michaella
Toumazou, Vicky Sekkas, Asimina Georgiou-Spyropoulos, Evelyn Tsugranis, Erasmia
Voukelatos; invite and welcome all children to register for the Catechism Program.

The Ascension GOYA (Greek Orthodox Youth of America) hosted the Bowling
Tournament Dance November 6, 2021. Congratulations to all our amazing youth and
Advisors, Dimitra Baltzis, Cindy Harilaou, Costa Rakkou, Mike Tsugranis, Peter
Frangiskou, and Sofia Petrakis.

CHANGES TO MASK
REQUIREMENTS
You are strongly encouraged to wear a mask or face covering in church for the
protection of those who cannot wear a mask, have a weakened immune system, or
cannot receive the vaccine. Try to physically distance yourself as best as possible while
in church. If you have the symptoms of COVID-19, or suspect you might have been
exposed to someone who has COVID-19, please do not come.
The Divine Liturgy is live streamed on our church website. You can watch from home
or in our Church Hall downstairs and come up for Holy Communion at the appropriate
time at the end of the Liturgy. Please let Fr. Christos know what you decide to do.

Make an online donation
to our church ministries
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