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MAKE A DIFFERENCE 

RUN FOR COMMUNITY 

COUNCIL 

A new Community 

Council will be elected at 

this year’s Annual 

General Meeting on 

Sunday, December 2nd. 

 

Please consider putting 

your name forward for 

election for the 

2013/2014 term. Please 

contact Chris Perentes or 

any Council member for 

more information or just 

send in a signed 

nomination form that can 

be picked up at the 

Church. 

 

BAPTISM: 

October 7 th: Aphrodite - 
Phoebe ,  daughter of Peter 
Iatridis and Electra Gavros  
Godparent:  Peter Lentzos 

 

The Daughters of Penelope Founders' Day Dinner-

Meeting will be held on Monday, November 12, at 

6:30 p.m. at Greko's Restaurant & Steak House. 

$25/person with a choice of three entrée items. 

 

RSVP: 

Sophia A. Kolitsas 584-3596 by Friday, November 9th. 

Ladies of 

Philoptochos Society 

 

The next Philoptochos 

meeting will be on 

Tuesday November 

13th at 7:30 p.m. at 

the Community Hall. 

 

At this time I would 

like to ask all the 

members of the 

Philoptochos to please 

make a special effort to 

attend as we will be 

having elections for 

new members of the 

board. 

 

Toula Egarhos 

 

The Ladies of St. Paul’s Greek 

Orthodox Church 

of Regina 

 

BAKE SALE 

Featuring Greek Pastry and 

Appetizers 
 

Friday, November 23rd 

4:00 p.m. – 7:00 p.m.  

Saturday, November 24th 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

For Pre-Orders call: 

Soula at 586-3391 

E-mail: soula@accesscomm.ca 

Or 

Angie at 586- 6876 

E-mail: angiesiarkos@sasktel.net 

Greek School Christmas 
Concert Rehearsal 

 
On Sunday Nov. 18 th  and 
Sunday Nov. 25 t h  rehearsals 
for the Christmas Concert will 
be held at the Church Hall, at  
2:00 - 3:30 p.m. 

Grades 3 –  6 only! 
 

http://www.gocregina.ca/
mailto:soula@accesscomm.ca
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Εορτή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου – 13 Νοεμβρίου 

Η λαμπρή αυτή προσωπικότητα της Εκκλησίας 

καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και γεννήθηκε 

το 347 μ.Χ. Ο πατέρας του λεγόταν Σεκούνδος και ήταν 

στρατηγός. Η μητέρα του ονομαζόταν Ανθούσα, την 

οποία η Εκκλησία μας τιμά ως Αγία. Ήταν γυναίκα 

ευλαβής και κοσμείτο από τις αγίες αρετές του 

Ευαγγελίου. Αν και έμεινε χήρα στην ηλικία των 20 

ετών, υπέμεινε τη μεγάλη θλίψη και, με τη βοήθεια του 

Θεού, φρόντισε να αναθρέψει το παιδί της εν παιδεία και 

νουθεσία Κυρίου, μέχρι και την ηλικία των 18 ετών, 

οπόταν -ο Ιωάννης- βαπτίστηκε από τον Άγιο Μελέτιο 
Αντιοχείας. 

Ο Ιωάννης ήταν μικρόσωμος και λοιπόβαρος. Το κεφάλι 

του επειδή ήταν μεγάλο φαινόταν ως σαν να αιωρείτο. Το 

μέτωπό του ήταν μεγάλο και ρυτιδομένο. Οι κόγχες των 

ματιών του και τα μάγουλα του ήταν βαθουλωμένα, 

εξαιτίας της έντονης καθημερινής άσκησης και νηστείας. 

Το χρώμα του ήταν χλωμό. Η μύτη του ήταν μακριά και 

πλατιά, τα αυτιά του μεγάλα και τα γένια του κοντά και 
αραιά. 

Σπούδασε πολλές από τις επιστήμες της εποχής του στην 

Αντιόχεια, όπου μαθήτευσε και στη σχολή του σοφιστή 

Λιβάνιου. Ο Λιβάνιος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε από τις 

επιδόσεις του, που  ήθελε να τον αφήσει διάδοχό του. 

Θεολογική κατάρτιση έλαβε από τον Καρτέριο και τον 

Διόδωρο Ταρσού στο λεγόμενο Ασκητήριο της 

Αντιόχειας, αλλά και ο ίδιος μελέτησε πολύ την Αγία 

Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ακόμη 

σπούδασε και νομικά, αλλά όταν ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του, αναγνώστης ήδη, κατέφυγε στην έρημο της 

Αντιόχειας, για πέντε ή έξι χρόνια, προκειμένου να 

ησυχάσει. Τα πρώτα τέσσερα χρόνια συμπροσευχόταν 

μαζί με κάποιο πνευματικό καθοδηγητή, αλλά στη 
συνέχεια κατέφυγε σε κάποιο σπήλαιο. 

Από το σπήλαιο των δακρύων και της άσκησης, ο 

Ιωάννης επέστρεψε στην Αντιόχεια το 381, οπόταν 

χειροτονήθηκε διάκονος από τον οικείο Αρχιεπίσκοπο 

Μελέτιο. Πρεσβύτερο τον χειροτόνησε ο μετέπειτα 

Αρχιεπίσκοπος Φλαβιανός, έπειτα από θεία φώτιση. 

Κατά την ιερατική του διακονία του στην Αντιόχεια 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το έργο της ελεημοσύνης, 

οργανώνοντας το φιλανθρωπικό έργο. Δείγμα του 

μεγέθους του φιλανθρωπικού του έργου είναι οι 3.000 

και πλέον χήρες και παρθένους που έτρεφε καθημερινά, ο 

μεγάλος αριθμός ορφανών που στέγαζε και φρόντιζε, η 

συμπαράσταση του προς τους αρρώστους και η 

απελευθέρωση πολλών φυλακισμένων. Πέραν από την 

ελεημοσύνη ασχολήθηκε με τη συγγραφή και το κήρυγμα 

του Ευαγγελίου. Η ικανότητά του να ομιλεί στις καρδίες 

των Χριστιανών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Οι λόγοι 

του μεστοί θεολογικών νοημάτων κατάνυσσαν τους 

πιστούς, που τόσο διψούσαν για αυθυντικό λόγο περί 

Θεού. «Ρέει χρυσός» από το στόμα του έλεγαν. Ακόμη, 

αντιμετώπισε με επιτυχία τους διάφορους αιρετικούς της 

εποχής του, όπως τους Αρειανούς και τους 

Ευνομοιανούς. Ο ιερός Χρυσόστομος αναδείχτηκε 

προστάτης ολόκληρης της Αντιόχειας και φύλαξε τους 

κατοίκους της από βέβαιη σφαγή, αφού έπεισε μέχρι 

δακρύων τον Αυτοκράτορα να μην υλοποιήσει την 
απόφασή του να καταστρέψει την πόλη. 

Ο Άγιος Ιωάννης χειροτονήθηκε Επίσκοπος το 397, όταν 

απέθανε ο Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριος. Η φήμη του, 

το μέγεθος και η συγκρότηση της προσωπικότητάς του 

δεν άφησαν αδιάφορη την Κωνσταντινούπολη. Στις 15 

Δεκεμβρίου, τόσο ο Αυτοκράτορας, όσο και οι κληρικοί 

τον εξέλεξαν Πατριάρχη της Βασιλεύουσας, θέση την 

οποία ποτέ ο ίδιος δεν επιδίωξε. Ωστόσο όταν ανέλαβε 

την διοίκηση του Θρόνου έκανε πολλές τομές και 

αλλαγές στον χώρο του Πατριαρχείου. Από την αρχή 

φρόντισε να έχει καλή συνεργασία με τους κληρικούς 

του, αλλά και επαφή με τον κόσμο. Ίδρυσε αρκετά ευαγή 

ιδρύματα και ακόμη ενδιαφερόταν να γνωρίσουν το 

Ευαγγέλιο και οι άλλοι λαοί. Γενικά αφιερώθηκε στην 

οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας κτίζοντας αρκετά 

νοσοκομεία και άλλα ευαγή ιδρύματα, στην κάθαρση του 

Κλήρου, με διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων η 

τρίμηνη περιοδεία του στη Μ. Ασία το 401 που έγινε 

μετά από πρόσκληση και που είχε ως αποτέλεσμα την 

καταδίκη 6 Επισκόπων ως Σιμωνιακών με απόφαση 

Συνόδου της Εφέσου, στην αναμόρφωση της λατρευτικής 

ζωής για να μπορούν και οι άνδρες που εργάζονταν  να 

εκκλησιάζονται το βράδυ για παράδειγμα, αλλά και στην 

ιεραποστολή οργανώνοντας αποστολές στη Γοτθία, τη 
Σκυθία, την Κελτική, την Περσία και τη Φοινίκη. 

Μέσα από τα συγγράμματά του διαγράφεται πράος και 

γλυκύς και προσιτός και επιεικής προς τους 

συνανθρώπους του. Αναφέρεται στο άπειρο μέγεθος της 

αγάπης του Θεού, στην αξία του ανθρώπου και στη 

μετάνοια. Όμως, όσο επιεικής ήταν με τους αμαρτωλούς 

τόσο αμείλικτος απέβαινε προς τους κακοήθεις και 

κακοπροαίρετους ανθρώπους. Έτσι, ενώ αποδείχτηκε 

συμπαραστάτης και βοηθός των εμπερίστατων 

ανθρώπων, όταν αντιμετώπιζε μοχθηρούς ανθρώπους 

γινόταν αυστηρός μαζί τους, προκειμένου πρώτο να τους 

προβληματίσει και ύστερα να διαφυλάξει τους 

αδικουμένους και τους ανήμπορους να αντιδράσουν 
συνανθρώπους του. 

Ο χαρακτήρας του αυτός, όμως, αποτέλεσε αιτία και 

αφορμή να τον μισήσουν πολλοί, μεταξύ των οποίων και 

η Αυτοκράτειρα Ευδοξία, γιατί υπεδείκνυε την 

παρανομία τους. Είναι δε γνωστό ότι η Ευδοξία είχε 

οικειοποιηθεί το χωράφι μιας πάμφτωχης και 
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βασανισμένης γυναίκας που ήταν και χήρα παράλληλα, 

γεγονός που θεωρούσε αποτρόπαιο και το καταδίκαζε 

πολύ έντονα ο Άγιος. Κύριος πολέμιος του ιερού 

Χρυσοστόμου και υποκινητής της αντίδρασης της 

Αυτοκράτειρας Ευδοξίας, απέβη ο Αρχιεπίσκοπος 

Αλεξανδρείας Θεόφιλος. Έργο του ήταν η σύγκληση 

παράνομης συνόδου, στην οποία έλεβαν μέρος λίγοι 

Επίσκοποι και κληρικοί, που οι περισσότεροι εξ αυτών 

ενχλούνταν από τη δράση του Αγίου Πατέρα. Η 

ψευδοσύνοδος καθαίρεσε –τάχα- τον Χρυσόστομο και 

τον εξόρισε στη Βιθυνία. Ωστόσο, η απόφαση της 

συνόδου ξεσήκωσε τα πλήθη και γι’ αυτό η Ευδοξία 

αναγκάστηκε να τον επαναφέρει στην Πόλη, όπου και 

τον αποκατέστησε στην προτέρα του θέση με συνοδική 

απόφαση (402). Φαίνεται ότι στην απόφασή της έπαιξαν 

ρόλο ένα τραγικό γεγονός στο οικογενειακό της 

περίγυρο, αλλά και ένας σεισμός που συνέβη ενώ ο 
Ιωάννης περπατούσε τον δρόμο της εξορίας. 

Οι φθονεροί εχθροί του, όμως, δεν προβληματίστηκαν 

και ούτε υποχώρησαν. Με την πρώτη ευκαιρία 

ανακίνησαν θέμα για εσχάτη προδοσία εκ μέρους του 

Χρυσοστόμου, γιατί τάχα μιλούσε κατά της απόφασης 

της Ευδοξίας να στήσει το άγαλμά της στον περίβολο του 

Ναού της του Θεού Σοφίας. Τότε η Ευδοξία τον με την 

σύμπραξη  της συνόδου εξέδωσε νέο διάταγμα εξορίας, 

αλλά αυτή τη φορά ο Αρχιεπίοσκοπος Ιωάννης δεν 

εγκατέλειψε την έδρα του. Η στάση του εξόργισε ακόμη 

περισσότερο τους «αδελφούς» του, με αποτέλεσμα να 

αποπειραθούν δύο  φορές  να τον δολοφονήσουν. 

Ακολούθως, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου του 404, 

μετά από ενέργειες του Θεοφίλου, αυτοκρατορική 

φρουρά εισέβαλε εν ώρα Θείας Λειτουργίας στο Ναό, με 

το δικαιολογητικό ότι οι παρόντες αποτελούσαν σύναξη 

οπαδών του Χρυσοστόμου! 

Η λυπηρή αυτή κατάσταση ανάγκασε τον Χρυσόστομο 

να μείνει έγκλειστος για δύο μήνες, ωσότου εκδόθηκε 

νέο διάταγμα εξορίας του, μετά από ενέργειες του 

Ακάκιου. Τότε ο Άγιος παραδόθηκε για να εξοριστεί 

στην Κουκουσό, ώστε να μην προκληθεί σχίσμα στην 

Εκκλησία. Σταθμοί στη μαρτυρική του πορεία ήταν η 

Χαλκηδόνα, η Νικομήδεια, η Νίκαια, η Άγκυρα, η 

Καισάρεια. Στην Κουκουσό της Αρμενίας έφθασε μετά 

από ένα 7μηνο ταξίδι, όπου έμεινε 3 χρόνια και έγραψε 

204 εξαίρετες επιστολές σε διάφορα πρόσωπα και έγινε 

πόλος έλξης πολλών χριστιανών, που έσπευδαν να 

ωφεληθούν από τον Άγιο, αλλά και να του 

συμπαρασταθούν. Η δημοφιλικότητα του Χρυσοστόμου, 

όμως, δεν άρεσε στο Παλάτι και στους φθονερούς 

«αδελφούς» του, γι’ αυτό ο Αρκάδιος διέταξε εξορία του 

στην Πιτυούντα. Η τρίμηνη πορεία, όμως, λύγισε τον 

Χρυσόστομο, ο οποίος ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα 

υγείας. Ταλαιπωρημένος και εξαντλημένος και από τις 

κακώσεις τις οποίες του προκαλούσαν οι φρουροί του, 

κοιμήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ στα Κόμανα 

του Πόντου, όπου και ενταφιάστηκε σε ένα μικρό εκεί 
ναό. 

Το τίμιο λείψανό του παρέμεινε στα Κόμανα για 30 

χρόνια μέχρι που στις 27 Ιανουαρίου του 438, ο 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλος, μαθητής του 

Αγίου, και ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β' διέταξαν 

ανακομιδή. Έτσι το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε εν πομπή 

στην Βασιλεύουσα, στον ιερό νάο των Αγίων 

Αποστόλων, ενώ οι πιστοί επαναλάμβαναν με ευλάβεια 
και συγκίνηση: "απόλαβε το θρόνο σου Άγιε". 

Ο άγιος Χρυσόστομος άφησε κληρονομιά πλουσιότατο 

συγγραφικό έργο. Πραγματείες, λόγοι και επιστολές είναι 

τα βασικά είδη που συναντούμε στα συγγράμματά του. 

Κατέγραψε και διαμόρφωσε την μέχρι τότε προφορικά 

παραδιδόμενη Θεία Λειτουργία και ερμήνευσε αυθεντικά 

την Αγία Γραφή, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ο 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένας από τους πιο 

μεγάλους θεολόγους της Εκκλησίας. Κανένας δεν 

εξήγησε όπως αυτός την Αγία Γραφή. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός που μαρτυρεί ο μαθητής του ιερού 

Χρυσοστόμου Πρόκλος. Σύμφωνα με τον Πρόκλο, 

λοιπόν, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ερμήνευε τις 

Επιστολές του στο αριστερό αυτί του Χρυσοστόμου. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 

εν λόγω αυτί του Αγίου ακόμη παραμένει άφθαρτο. Η 

τιμία του Κάρα διασώζεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου 

στον Άγιον Όρος. 

Οι μελίρρυτοι λόγοι του, αν και λέχθηκαν πριν από 1600 

και πλέον χρόνια εξακολουθούν να στηρίζουν και να 

καθοδηγούν τους πιστούς στην οδό της σωτηρίας. Είναι 

διαχρονικοί και αντιμετωπίζουν τα αιώνια ερωτήματα, τα 

θέματα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και τις 

υπαρξιακές αναζητήσεις κατά τρόπο μοναδικό, ίσως και 
ανεπανάληπτο. 

Η Εκκλησία τελεί τη μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου. Η 

Ανακομιδή των ιερών του λειψάνων εορτάζεται στις 27 

Ιανουαρίου. Επίσης, συνεορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου 

με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον 
Θεολόγο. 

Απολυτίκιο,Ήχος πλ.δ'. 

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις 

τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν• ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ 

θησαυρούς ἐναπέθετο• τό ὓψος ἡμῖν τῆς 

ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, 

Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ 

τῷ θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
                                

.
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Day Program Services Time 

Thursday 

November 1st  

Kosmas & Damian The Unmercenaries 

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

9:00 to 

10:30 a.m. 

Sunday 

November 4th  

Fifth Sunday Of Luke 

5η Κυριακή του Λουκά 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

9:00 to 

11:30 a.m. 

Wednesday 

November 7th 
Catechism lessons 

(Ελληνικά: 6:30 μ.μ. – English: 7:30 p.m.) 

Thursday 

November 8th 

(Evening) 

Synaxis Michael, Gabriel 
Των Παμμέγιστων Ταξιαρχών 

Nektarios Of Pentapolis 

Νεκτάριος Πενταπόλεως Εν Αιγίνι 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

7:00 to 

9:00 p.m. 

Sunday 

November 11th  

Eighth Sunday Of Luke 

8η Κυριακή του Λουκά 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

9:00 to 

11:30 a.m. 

Monday 

November 12th 
Services Will Be Held In Yorkton 

Divine Liturgy 

Θεία Λειτουργία 
7:30 p.m. 

Wednesdayy 

November 14th 
Services Will Be Held In Swift Current 

Divine Liturgy 

Θεία Λειτουργία 
7:30 p.m. 

Sunday 

November 18th 

Ninth Sunday Of Luke 

9η Κυριακή του Λουκά 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

9:00 to 

11:30 a.m. 

Tuesday 

November 20th 

(Evening) 

Fore feast Of The Entry Into The Temple Of 

The Theotokos (Vigil / Agripnia) 

ισόδια της Θεοτόκου (Αγρυπνία) 

Vespers, Paraklesis, 

Orthros & Divine Liturgy 

Εσπερινός, 

Παράκλησης, Όρθρος 

καί Θεία Λειτουργία 

8:30 p.m. 

to 

12:30 a.m. 

Wednesday 

November 21st 
Catechism lessons 

(Ελληνικά: 6:30 μ.μ. – English: 7:30 p.m.) 

Sunday 

November 25th  

Great Martyr Katherine 

Αικατερίνης Της Μεγαλομάρτυρος 

Orthros & Divine Liturgy 

Όρθρος καί 

Θεία Λειτουργία 

9:00 to 

11:30 a.m. 

Wednesday 

November 28th 
Catechism lessons 

(Ελληνικά: 6:30 μ.μ. – English: 7:30 p.m.) 

 
Please remember that you can always check the Church’s calendar online 

for any last minute changes on our website www.gocregina.com/calendar/events/ 

http://www.gocregina.com/
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The Lord’s Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   
 

 
 

           9:00 - 10:30 a.m .     1 

Kosmas & Damian The 

Unmercenaries 

Κοσμά και Δαμιανού των 
Αναργύρων 

 

2 
 

3 

*NO* 
Greek 
School 

4 
9:00 - 11:30 a.m. 

Fifth Sunday Of 

Luke 

5η Κυριακή του 

Λουκά 

 

5 

 
Greek 

Dancing 
 

6 

 
Greek School 

7 

Catechism 
lessons 

(Ελληνικά: 6:30 
μ.μ. – English: 

7:30 p.m.) 

            7:00 - 9:00 p.m.      8 

Synaxis Michael, Gabriel 
Των Παμμέγιστων 

Ταξιαρχών 
Nektarios Of Pentapolis 

Νεκτάριος Πενταπόλεως 
Εν Αιγίνι 

9 
 

10 

 
Greek 
School 

11 
9:00 - 11:30 a.m. 

Eighth Sunday Of 

Luke 

8η Κυριακή του 

Λουκά 

12 
7:30 p.m. 

Services Will Be 

Held in: 

St. Anargyroi 
Church, 

Yorkton 

13 

Greek School 
 

7:30 p.m. 
Ladies of  

Philoptochos Society 
meeting 

14 
7:30 p.m. 

Services 

Will Be Held in: 

Lifegiving Font 
Church, 

Swift Current 

     15 

 

16 
 

17 
 

 
Greek 
School 

 18 
9:00 - 11:30 a.m. 

Ninth Sunday Of 

Luke 

9η Κυριακή του 
Λουκά 

19 
 

Greek 
Dancing 

20 

Greek School 
 

8:30 p.m.-12:30 a.m.  

Fore feast Of The Entry 
Into The Temple Of The 

Theotokos (Vigil / 

Agripnia) ισόδια της 
Θεοτόκου (Αγρυπνία) 

21 

Catechism 

lessons 

(Ελληνικά: 6:30 

μ.μ. – English: 

7:30 p.m.) 

22 23 
 

24 
 

Greek 
School 

*No*  
pre-school 

       25 
9:00 - 11:30 a.m. 

Great Martyr 

Katherine 

Αικατερίνης Της 
Μεγαλομάρτυρος 

26 

Greek 
Dancing 

27 
 

Greek School 

28 

Catechism 

lessons 

(Ελληνικά: 6:30 
μ.μ. – English: 

7:30 p.m.) 
 

29 
 

30 
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he Church is the Body of Christ on earth, 

the fellowship of the faithful. It is the 

“Ecclesia”, the gathering of the people of 

God who assemble to worship together the Triune 

God: Father, Son, and Holy Spirit. As a consequence 

of their belief in Christ, as Son of the living God, they 

have been baptized, chrismated and receive His 

precious Body and Blood regularly. They have chosen 

to help and love one another as Christ Himself 

commanded. They repent for their shortcomings which 

offend God’s law and receive forgiveness. They seek 

God’s help and the help of their fellow Christians to do 

better. 

If our faith needs practical expression, then we need 

the Church. A vague belief in God, a few occasional 

moments of something like devotional feeling, and a 

good deed once in a while, are hardly a real 

expression of the Orthodox Christian Faith. To do a 

good job in anything requires organization. Every 

good idea and goal must be planned well in order to be 

successful. The Church, a living organism, is a 

treasury, a storehouse of centuries of accumulated 

wisdom in humanity’s efforts to relate to God and all 

people. Truly, what we know of our Faith we have 

ultimately received from the Church, as well as, the 

church in the home. Those of us who have received and 

cherished this heritage have an obligation – a duty – to 

pass it on to future generations. It takes this 

organization we call “Church” to give Christianity to 

those who will follow. This is why we need to be 

“active” and “concerned” members of Christ’s Body – 

His Church! 

 

 

When attending Divine Services we all have the 

responsibility of maintaining proper decorum and 

atmosphere in the church. The very first thing to keep 

in mind is that we are to be at Divine Services on time. 

Remember! The church is the House of God. 

Reverence and good manners are required at all times. 

No irreverent or irrelevant conversations should go on 

in the Narthex or in the church proper. There are 

certain times during the Divine Services when no one 

should be moving about or entering the church or 

being seated at a pew. Wherever a person happens to 

be at these moments, he or she should stop and stand 

reverently until the proper moment to be seated. These 

times are: 

1. During the Doxology, while the priest is 

censing. 

2. During the Small Entrance - The procession 

of the priest and altar boys with the Holy 

Gospel. 

3. When the priest censes the Altar, icons, and 

congregation throughout the Divine Liturgy. 

4. During the reading of the Epistle and 

Gospel. 

5. During the sermon. 

6. During the Great Entrance - the procession 

of the priest and altar boys with the Holy Gifts. 

7. During the recitation of the Creed and Lord's 

Prayer. 

8. During the Consecration of the Holy Gifts. 

(Se Imnoumen) 

9. During Holy Communion. To receive Holy 

Communion the faithful should come forth 

from the center aisle and exit via the side aisles 

to return to their pew. 

10. When receiving any sacrament of the 

church, use your baptismal/chrismation name. 

11. During any special services such as 

Memorials or Artoclasia, special doxologies, 

etc. 

The general rule is that whenever the priest is outside 

the Holy Altar either with the censer or for giving a 

blessing, there should be no movement in the church. 

Also, we remind everyone that we should attend the 

Divine Liturgy and all services of divine worship from 

the beginning. 

 

When an Orthodox Christian enters the narthex of the 

church, he or she makes the sign of the Cross, makes 

an offering for a candle, venerates all the icons, and 

lights the candle while saying a prayer. Candles are lit 

as an expression of our belief that Jesus Christ is the 

“Light of the world.” A candle may be lit for the health 

and well-being of someone or in memory of a departed 

loved one. 

Please remember the procedure for when one should 

enter during Divine Services. 

Godparents of newly baptized Church members may 

light the baptismal “lambatha” and enter with it when 

the Priest calls the faithful to receive the Holy 

Communion “With the fear of God, with faith and with 

love”, even though the Priest is facing the 

congregation. 

*From St. Demetrios church (Winnipeg), website 

To be continued in December/January Newsletter
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