
 

 

 

 

Beloved Parishioners,  

                The 25th of March is one of the major Feastday of our Panagia, the Blessed Mother 
of our Lord.  

            On this day, the Archangel Gabriel appeared to the Virgin Mary and said to her  

“Hail O most gracious Mary, the Lord is with you. Blessed are you among women and 
blessed is the Lord within your Womb”. Then Mary responded in all her humility – “Behold 
the handmaiden of the Lord, be it to me according to your word”. 

            March 25th is a double Holyday. On this day we also celebrate Greek Independence 
Day whereby we commemorate March 25, 1821 when Greece declared its Independence 
against 400 years of Ottoman Oppression.  

            This Wednesday, March 25 at 10:00AM we will be live streaming the Divine Liturgy. 
Feel free to go on your devices – through Facebook at “Greek Orthodox Church of The 
Assumption” afterwards you will be able to see it on YouTube or our site: www.kimisis.org 
to view the services and to pray.  

            Only the Priest, Chanters, and caretaker will be in Church for the Liturgy. This is 
mandated by the Archdiocese.  

            May the Lord and His blessed Mother, our Panagia give us all and the entire world, 
great faith, good health, and strength as we continue to battle the Corona Virus.  

Remember – after the darkness of night, out comes the sun in the morning with all its 
warmth, warming our hearts, minds, bodies and souls! 

With Love In Christ,  

+Fr. Jim 

  

 

http://www.kimisis.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί Ενορίτες,  

             Η 25η Μαρτίου είναι μια απο τις μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές της Εκκλησίας 
μας.  

 Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εφάνηκε στην Παρθένου Μαρία και της είπε: « Ευλογημένη σοι εν 
Γυναιξί και ευλογημένος ο Καρπός της κοιλίας σου». Απάντησε η Μαρία με άκρα 
ταπείνωση – « Ίδου ή δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου».  

             Την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 10:00π.μ. θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία μόνο 
με τον Ιερέα, ψάλτες και νεοκόρο. Αυτός είναι ο Κανονισμός από την Αρχιεπισκόπη.  

Μπορείτε απο τις ηλεκτρονικές συσκευές σας να παρακολουθήσετε τις Ακολουθίες απο το 
σπίτι σας, μέσω Facebook στο “ Greek Orthodox Church of The Assumption” και μετά τις 
Ακολουθίες στο YouTube ή στην ιστοσελίδα μας: www.kimisis.org  

 Ο Κύριος και η Παναγία να χαρίσουν σε όλο το κόσμο, μεγάλη πίστη, υγεία και δύναμη να 
αντιμετωπίουμε την θλιβερή αρρώστεια που μας κλονίζει.  

             Να θυμόμαστε πάντοτε μετά το σκοτάδι της νύχτας, το πρωί βγαίνει ο ήλιος που 
ζεσταίνει τις καρδιές μας, τις ψυχές και τα σώματα μας, χαρίζοντας μία καλύτερη μέρα! 

Με Αγάπη Έν Χριστώ, 

  

+Πάτερ Δημήτριος  

 

http://www.kimisis.org/

