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Dear Parishioner
Our Saint Andrew Church is our spiritual home. It is a place of prayer, comfort,
spiritual healing, and celebration. You may have been brought here on your 40 th day, or
it may have been the destination of your spiritual journey. For both, Saint Andrew
Church is a spiritual home to which we all belong may always return. We are brothers
and sisters in Christ – a true family.
This year as we struggle to bounce back from the effects of the Coronavirus I am
hopeful because I sense the energy of our parishioners who long to restart the programs
which were dormant over the past year and a half. Most of our ministries are back up
and running. Philoptochos, GOYA and Religious Education have initiated full schedules
as well as Greek School, Greek Dance along with our parish knitting and pillow
ministries to name a few. New icons of the saints will be installed in the church soon
and the parish council is working to make necessary improvements to the buildings and
grounds of our church especially in the areas of safety and security.
We ask you to support these worthy ministries. Giving to His Church is a way to thank
God for His grace and generosity. The question is not, “What are the dues?” but “How
can I thank God for my many blessings?” We are stewards of the Gospel and the
stewards of our parish. We see our church, not as it is, but as it could 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 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.
Yours in Christ,
Rev. Fr. John Theodosion
Parish Priest
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Η Εκκλησία μας του Αγίου Ανδρέα είναι το πνευματικό μας σπίτι. Είναι τόπος
προσευχής, παρηγορίας, πνευματικής ίασης και χώρος εορτασμού. Μπορεί να σας
έφεραν εδώ όταν ήσασταν 40 ημερών, ή να ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο
προορισμός της πνευματικής διαδρομής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, η Εκκλησία
του Αγίου Ανδρέα είναι ο πνευματικός μας οίκος στον οποίο ανήκουμε και πάντα
μπορούμε να επιστρέφουμε. Είμαστε αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ – μία αληθινή
οικογένεια.
Αυτή τη χρονιά καθώς αγωνιζόμαστε να επανακάμψουμε από τις συνέπειες του
Κορωναϊού, είμαι αισιόδοξος γιατί νιώθω την ενέργεια των ενοριτών που λαχταρούν να
επαναλειτουργήσουν τα προγράμματα που είχαν σταματήσει τον προηγούμενο
ενάμιση χρόνο. Τα περισσότερα επανήλθαν και διεξάγονται κανονικά. Η Φιλόπτωχος,
η GOYA και η Θρησκευτική Εκπαίδευση έχουν ξεκινήσει με πλήρη προγράμματα. Το
ίδιο και το Ελληνικό Σχολείο, οι Ελληνικοί Χοροί, οι ομάδες πλεξίματος και
κατασκευής μαξιλαριών, για να αναφέρουμε μερικά. Νέες εικόνες Αγίων θα
τοποθετηθούν στην εκκλησία σύντομα και το ενοριακό συμβούλιο εργάζονται για να
κάνουν απαραίτητες βελτιώσεις στα κτίρια και τους γύρω χώρους της εκκλησίας μας,
ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας.
Σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε αυτά τα αξιόλογα έργα. Το να βοηθάς την
Εκκλησία είναι ένας τρόπος να ευχαριστήσετε τον Θεό για την χάρι και γενναιοδωρία
Του. Το ερώτημα δεν είναι «Τί οφείλουμε;» αλλά «Πώς μπορώ να ευχαριστήσω τον Θεό
για τις τόσες ευλογίες Του;» Είμαστε εκπρόσωποι του Ευαγγελίου και διαχειριστές της
ενορίας μας. Βλέπουμε την εκκλησία μας, όχι όπως είναι, αλλά όπως θα μπορούσε να
είναι. Προσφέρουμε ως θυσία τον θησαυρό μας και τους εαυτούς μας, έτσι ώστε ως
μέλη του Σώματος του Χριστού, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για Εκείνον.
Πριν συμπληρώσετε την εσώκλειστη Κάρτα Δέσμευσης και το Πληροφοριακό Έντυπο,
σας παρακαλώ να σκεφτείτε καλά με προσευχή την δέσμευση που υπόσχεστε. Μία
επιταγή που θα ταχυδρομηθεί στην εκκλησία αποκτά νόημα όταν συνοδεύεται και
από την παρουσία σας, από την προθυμία σας να υπηρετήσετε, από τις προσευχές
σας και τη δέσμευσή σας. Η δωρεά δεν αντικαθιστά τη δέσμευση – είναι μια έκφραση
της δέσμευσής σας και μία έκφραση ευχαριστίας για τις πολλές ευλογίες στη ζωή σας.

Εν Χριστώ δικό σας,
Αιδεσιμότατος Πατέρας Ιωάννης Θεοδοσίου
Ιερεύς της Ενορίας
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