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“My

hope is that we will seize the opportunity that is literally being forced upon us,
to become more altruistic, more compassionate toward others,
more patient, and indeed more faithful.”
-Archbishop Elpidophoros of America

Dear Member of our Saint Andrew Family,
These are difficult days. We are not able to fully gather in our spiritual home for prayer and
fellowship. Yet we remain united as a family of faith, always present for one another in love
and support. We look forward to the time when we can all safely gather together in our
beloved Saint Andrew.
It is important to remember that, in the words of Archbishop Elpidophoros, “The Ekklesia
extends far beyond the four walls of any church building.” The Church is not the building,
but rather, it is people of faith that remain connected, drawing spiritual nourishment from
God and strength from one another. If you or someone you know is in need of assistance,
please contact us and we will help in any way we can.
As leaders of our parish, we are working to build upon existing ministries and to initiate new
ministries that will keep us connected as the Saint Andrew family. We have been streaming
our services since early this year to keep you connected when you can’t attend. We have
begun the Greek school year with social distancing & masks, Sunday school is conducting
Youth and Family Liturgies two Saturdays a month and emails to families for Religious
Education at home. We are methodically reaching out to our members to be sure they are
able to meet their basic needs in this crisis. We have initiated food & clothing collections
which will be distributed through local food pantries & shelters. We are continuing our
online streaming of our all services, online bible study, continuous updates on FB, website, emails, etc.
These initiatives and ministries will continue to support the long-term mission of our parish
when this current crisis has passed. Thank you for your support that makes them possible.
Please continue to support our church so that together we may serve our members and our
community during this difficult time. Your offerings of support may be submitted by mail to
the church. We have also made online giving available on our church website
www.standrewgonj.org for one-time and periodic giving, all the while minimizing our
operating expenses.
Thank you for your support. Through our faith we can trust that we will all soon gather in
our beloved Saint Andrew Church, our spiritual home.
With love in Christ,
Rev. Fr. John Theodosion
Parish Priest

Steven P. Mitrakos
Parish Council President

1447 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07869 • Tel: (973) 584-0388 • Fax: (973)584-3573
Web: www.standrewgonj.org • E-mail: info@standrewgonj.org

S AINT A NDREW G REEK O RTHODOX C HURCH
Rev. John Theodosion
Pastor

GREEK ORTHODOX
METROPOLIS OF
NEW JERSEY

«Η ελπίδα μου είναι να αρπάξουμε την ευκαιρία που κυριολεκτικά μας επιβάλλεται, να γίνουμε
πιο αλτρουιστές, πιο συμπονετικοί προς τους άλλους, πιο υπομονετικοί και επιπλέον πιο πιστοί.»
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Αγαπητά μέλη της Οικογένειας του Αγίου Ανδρέα,
Περνάμε δύσκολες μέρες. Δεν μπορούμε να μαζευόμαστε όλοι μαζί στο πνευματικό μας σπίτι για
προσευχή και συντροφιά. Κι όμως παραμένουμε ενωμένοι ως οικογένεια πίστης, πάντοτε παρόντες ο
ένας για τον άλλο με αγάπη και υποστήριξη. Ανυπομονούμε για την ημέρα που θα μπορέσουμε να
μαζευτούμε όλοι μαζί στον αγαπημένο μας Άγιο Ανδρέα.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, «Η Εκκλησία επεκτείνεται
πέρα από τους τέσσερις τοίχους του οποιουδήποτε εκκλησιαστικού κτιρίου.» Η Εκκλησία δεν είναι το
κτίριο, αλλά είναι οι άνθρωποι που με πίστη παραμένουν ενωμένοι, παίρνοντας πνευματική τροφή
από τον Θεό και δύναμη ο ένας από τον άλλο. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται βοήθεια,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
Ως κεφαλή τηε ενορίας μας, εργαζόμαστε για την επέκταση των ομάδων βοήθειας που ήδη έχουμε,
όπως και για τη δημιουργία νέων ομάδων, που θα μας κρατήσουν ενωμένους ως η οικογένεια του
Αγίου Ανδρέα. Μεταδίδουμε ζωντανά την Λειτουργία από την αρχή του έτους, για να σας κρατάμε σε
επαφή όταν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε. Ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά του Ελληνικού σχολείου με
κοινωνική απόσταση και μάσκες, το δε Κατηχητικό Σχολείο διενεργεί Οικογενειακές Λειτουργίες δύο
Σάββατα του μήνα και αποστέλλει ηλεκτρονικά στο σπίτι την ύλη για τη θρησκευτική εκπαίδευση.
Πλησιάζουμε μεθοδικά τα μέλη μας για να βεβαιωθούμε πως τα καταφέρνουν με τις βασικές ανάγκες
μέσα στην κρίση. Έχουμε ξεκινήσει περισυλλογή τροφίμων και ρουχισμού τα οποία θα διανεμηθούν
μέσα από τοπικές τράπεζες τροφίμων και καταφυγίων. Συνεχίζουμε τη ζωντανή μετάδοση όλων των
λειτουργιών, της μελέτης της βίβλου, τις συνεχείς ενημερώσεις μέσω FACEBOOK, της ιστοσελίδας μας,
των emails, κλπ.
Αυτές οι πρωτοβουλίες και τα έργα θα συνεχίσουν την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης αποστολής
της ενορίας μας και όταν θα έχει περάσει η τωρινή κρίση. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας
που τα κάνει αυτά δυνατά. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την εκκλησία μας ώστε
μαζί να υπηρετούμε τα μέλη μας και την κοινότητά μας αυτόν τον δύσκολο καιρό. Μπορείτε να
ταχυδρομήσετε τις προσφορές σας στην εκκλησία. Επίσης μπορείτε να προσφέρετε διαδικτυακά στον
ισότοπο της εκκλησίας www.standrewgonj.org για μία φορά ή και περιοδικά, ενώ συγχρόνως
περιορίζουμε τα έξοδά μας.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μέσα από την πίστη πιστεύουμε πως σύντομα θα
μαζευτούμε στην αγαπημένη μας Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, τον πνευματικό μας οίκο.
Με εν Χριστώ αγάπη,
Πατήρ Ιωάννης Θεοδοσίου

Σωτήριος Π. Μητράκος

Ιερεύς της Ενορίας

Πρόεδρος Ενοριακού Συμβουλίου
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