
 

 

 

 

Ιανουάριος 2023 

 

Αγαπητοί Ενορίτες, 

 Φαντασθείτε να ξυπνούσατε σήμερα το πρωί μόνο με αυτά για τα οποία 

ευχαριστήσατε το Θεό τη χθεσινή ημέρα. Πώς θα φαινόταν η ζωή σας; Ποιά πράγματα και 

ποιούς ανθρώπους θα είχατε ακόμη στη ζωή σας; 

  Η ευγνωμοσύνη έχει κυρίαρχο ρόλο στη χριστιανική μας ζωή. Με την ευγνωμοσύνη 

ανοίγουμε τις καρδιές μας στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Του επιτρέπουμε να 

μετατρέψει τις  ζωές μας, τις οικογένειές μας και τις σχέσεις μας. Η ευγνωμοσύνη είναι 

επίσης το κέντρο στη ζωή της επιστασίας – αναγνωρίζοντας, ότι όλα όσα έχουμε και είμαστε 

είναι δώρο Θεού.  

  Καθώς σκέπτεσθε τις συνεισφορές σας στη ζωή της ενορίας μας, σας καλούμε να 

συμπληρώσετε την εσωκλειόμενη κάρτα Υπόσχεσης Επιστασίας του Ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου για το έτος 2023. Σκεφθείτε πώς θα μπορούσατε εφέτος να έχετε ενεργό ρόλο στην 

ενορία μας και στις πολλές διακονίες της. Η ανταπόκρισή σας είναι δείγμα της επιθυμίας 

σας να εμβαθύνετε στο νόημα της ζωής με ευγνωμοσύνη, γενναιοδωρία και αγαλλίαση. 

Μπορείτε την κάρτα αυτή να την ταχυδρομήσετε στο γραφείο της εκκλησίας, αλλά θα είχε 

περισσότερο νόημα αν την φέρνατε εσείς αυτοπροσώπως.  

 Ζητούμε από όλους εσάς,τους ενορίτες μας, να προσευχηθείτε σιωπηρά για λίγα 

λεπτά ρωτώντας το Θεό, πώς μας καλεί να μοιρασθούμε τα δώρα μας με την κοινότητά μας. 

Ανοίξετε τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και με προθυμία ακολουθήσετε το 

παράδειγμά Του.  Και να θυμόσαστε να ευχαριστείτε το Θεό για όλα τα αγαθά στη ζωή σας! 

  

Με ειλικρινή ευγνωμοσύνη και εκτίμηση, 

 

Πρωτοπρεσβύτερος  Παύλος Χ. Παλαιστίδης 

Ιερατικώς Προιστάμενος 

 

Παναγιώτης Βαλασιάδης        Χρίστος Πανταζής  

Επιτροπή Επιστασίας        Επιτροπή Επιστασίας 
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January 2023 
 
 

Dear Parishioners, 

 

 Imagine if you woke up this morning with only those things you thanked God for 

yesterday.  What would your life look like? What things and people would you still have 

in your life? 

 

 Gratitude is central to our life in Christ. In gratitude, we open our hearts to God’s 

love and mercy. We allow Him to transform our lives, our families and our relationships. 

Gratitude is also central to a life of stewardship – recognizing that everything we have 

and are is a gift from God. 

 

 As you think about your contributions to the life of our parish, we invite you to 

complete the enclosed 2023 Saint Nicholas Shrine Church Stewardship Commitment 

card. Consider how you might be involved in our parish community and its many 

ministries this year. Your response is a sign of your desire to grow in gratitude, generosity 

and joy. It can be mailed back to the church, but would be most meaningful if it was 

brought back in person. 

 

 We are asking every person in our parish to spend a few minutes in quiet prayer, 

asking God how He is calling us to share our gifts with our parish community. Open your 

hearts to God’s love and be willing to follow His lead. And remember to thank God for 

all the good gifts in your life! 

 

 

With sincere gratitude and appreciation, 

 

 

†Fr. Paul C. Palesty 

Protopresbyter 

 

Peter J. Valasiadis        Chris Pantazis 

Stewardship Committee      Stewardship Committee 
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