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Giving Thanks: Eucharistic Stewardship

The Holy Eucharist is called Holy Communion because it unites us to one another as the
Body of Christ. The word Eucharist comes from the Greek word for thanksgiving. This is
what we do when we celebrate the Divine Liturgy – we are giving thanks. The Eucharist –
the sacrament of Holy Communion – is the focus of our parish life. As Eucharistic Orthodox
Christians, we see the world as God’s gift. We offer our small piece of the world back to
God in thanksgiving with the words, “Thine own of Thine own we offer to Thee….”
In this our 60th year as a Community of Saint Andrew we have bounced back in many ways
from the effects of the Coronavirus, however I would say we are not out of the woods. So
many of our programs are operating like they were before the pandemic began. At this
time, though, some have not, namely the Agape group, Sunday School and the PTA. We are
counting on all of our families to help get these programs back up and running like they did
in the past. As well, in the coming year we will be focusing our efforts to provide Faith and
Family Evenings at the church, to expand our ministries to the poor and needy and
continue to minister to all of our parishioners both young and old.
We ask you to show your thanks to God by supporting the worthy ministries of our
church. Giving to His Church is an important way to thank God for His grace and
generosity that most of us experience. The question is not, “What are the dues?” but “How
can I thank God for my many blessings?” We are stewards of what we have learned from
the Gospel and we are the caretakers of Saint Andrew. We see our church, not as it is, but as
it could and should be. We offer our treasure and ourselves sacrificially, so that, as members
of the Body of Christ, we may reach our full potential in Him.
Before completing the enclosed Commitment Card and Information Form, please give
prayerful consideration to the commitment you are making. A check mailed to the church is
most meaningful when accompanied by your presence, by your leadership, by your
willingness to serve, by your prayers, and by your commitment. Giving is not a substitute
for commitment – it is an expression of your commitment and an expression of thanks for
the many blessings in your life. Saint Andrew really needs you in order to fulfill its
potential.
Yours in Christ
Rev. Fr. John Theodosion

Parish Priest
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Προσφέροντας Ευχαριστία: Οικονομία της Θείας Ευχαριστίας

Η Θεία Ευχαριστία ονομάζεται Θεία Κοινωνία επειδή μας ενώνει τον ένα με τον άλλο ως Σώμα
Χριστού. Η λέξη Ευχαριστία προέρχεται από την ελληνική λέξη ευχαριστώ. Αυτό κάνουμε την ώρα
της Θείας Λειτουργίας – προσφέρουμε ευχαριστία. Η Λειτουργία της Θείας Ευχαριστίας είναι το
επίκεντρο της ενοριακής μας ζωής. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί βλέπουμε τον κόσμο ως δώρο Θεού.
Προσφέρουμε το μικρό μας μερίδιο από τον κόσμο στον Θεό και Τον ευχαριστούμε με τα λόγια,
«Τα σα εκ των σων Συ προσφέρωμεν....»
Διανύοντας τον 60ό χρόνο ως Κοινότητα του Αγίου Ανδρέα, έχουμε κυλήσει πίσω με πολλούς
τρόπους από τα επακόλουθα του κορωνοϊού και δεν έχουμε ξεφύγει ακόμη από αυτό το πρόβλημα.
Πολλά από τα προγράμματά μας λειτουργούν όπως και πριν την πανδημία. Προς το παρόν όμως,
αυτό δεν συμβαίνει με την ομάδα Αγάπη, το Κατηχητικό σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων και
Διδασκάλων. Βασιζόμαστε σε όλες τις οικογένειές μας να βοηθήσουν να λειτουργήσουν και πάλι
αυτά τα προγράμματα, όπως έκαναν και στο παρελθόν. Επίσης, τον ερχόμενο χρόνο θα εστιάσουμε
τις προσπάθειές μας στις βραδιές Πίστης και Οικογένειας στην εκκλησία, στην επέκταση των έργων
μας στους πτωχούς και όσους έχουν ανάγκες και στην συνέχιση των έργων μας σε όλα τα μέλη της
ενορίας και νέων και μεγαλυτέρων.
Σας ζητούμε να δείξετε την ευχαριστία σας στον Θεό με την υποστήριξη των άξιων έργων της
εκκλησίας μας. Προσφέροντας στην Εκκλησία Του είναι ένας σημαντικός τρόπος να
ευχαριστήσουμε τον Θεό για την χάρι και γενναιοδωρία Του που οι περισσότεροι χαιρόμαστε. Η
ερώτηση δεν είναι, «Τί χρωστάω;» αλλά «Πώς μπορώ να ευχαριστήσω τον Θεό για τις τόσες
ευλογίες μου;» Είμαστε οικονόμοι σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει από το Ευαγγέλιο και είμαστε και
οι φροντιστές της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα. Βλέπουμε την εκκλησία μας όχι όπως είναι, αλλά
όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι. Προσφέρουμε το θησαυρό μας και τους εαυτούς μας με
θυσία, έτσι ώστε, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, να φτάσουμε τις πλήρεις δυνατότητές μας για
Αυτόν.
Πριν συμπληρώσετε την εσώκλειστη Κάρτα Δέσμευσης και το Πληροφοριακό Έντυπο, σας
παρακαλούμε να σκεφτείτε καλά την δέσμευση που κάνετε. Η επιταγή που αποστέλλετε
ταχυδρομικά στην εκκλησία θα έχει νόημα όταν συνοδεύεται και από την παρουσία σας, τη
διοικητική σας ικανότητα, την προθυμία σας να υπηρετήσετε, τις προσευχές σας, και τη δέσμευσή
σας. Η προσφορά δεν είναι υποκατάστατο της δέσμευσης – είναι έκφραση της δέσμευσής σας και
έκφραση ευχαριστίας για τις πολλές ευλογίες στη ζωή σας. Η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα σας
χρειάζεται πραγματικά για να μπορέσει να εκπληρώσει τις δυνατότητές της.
Με εν Χριστώ σεβασμό,
Αιδεσιμότατος Πατήρ Ιωάννης Θεοδοσίου

Ιερεύς της ενορίας
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