Sunday, April 25th
Palm Sunday
Entrance of Christ to Jerusalem
8:15am Orthros
9:30am Divine Liturgy
7:00pm Service of the Bridegroom
HOLY MONDAY, April 26th
8:15am Presanctified Divine Liturgy
7:00pm Service of the Bridegroom
HOLY TUESDAY, April 27th
8:15am Presanctified Divine Liturgy
7:00pm Service of the Bridegroom
HOLY WEDNESDAY, April 28th
8:15am Presanctified Divine Liturgy
4:00pm Holy Unction Service
7:00pm Service of the Last Supper
HOLY THURSDAY, April 29th
8:15am-10:00am Vesperal Liturgy of St. Basil
6:30pm The Holy Passion Service
HOLY FRIDAY, April 30th
8:15am Royal Hours
3:00pm Apokathelosis (Take Christ off the Cross)
7:00pm – “Sweet Sorrow”
Lamentations (Epitaphios)
HOLY SATURDAY, May 1st
9:00am Vesperal Liturgy of St. Basil
11:00pm – The Vigil and Feast of Holy and Great Pascha followed by the first Resurrection Liturgy.
Red eggs to be blessed and given to all, at the end of the Service.
Great and Holy Pascha Sunday, May 2nd
11:00am Easter Egg Hunt
11:30am Agape Service/Vespers for St. George

Dear Parishioners,

April 2021

We are writing to update you on our plans for Palm Sunday, Holy Week and Pascha. Our aim is to
accommodate as many parishioners as we safely can, while respecting that everyone is in a different place
emotionally with respect to COVID.
Starting Palm Sunday, we will open the church at 75% capacity from 50% currently . You can expect the
following:
1. Masks are required, even for those who have already been vaccinated.
2. Sections 1 and 4 (see diagram below), will be opened for full capacity, meaning there will be no empty
rows. We ask that those who have been vaccinated and/or those who do not feel the need to social
distance sit in those sections.
3. Sections 2 and 3 (see diagram below), as well as the balcony, will remain social distanced (i.e. every
other pew).
4. The Social Hall will also show the live stream for anyone not comfortable being seated in the
Sanctuary.
We understand that some may not be comfortable with these changes, that the Parish Council decided, while
others may ask us to do more. We feel this is the best approach to allow as many people as possible to attend
services while maintaining adequate safety measures.
Furthermore, we will need cooperation, understanding and grace from each and every one of you, especially
during the following times:
1.
2.
3.
4.
5.

Receiving Holy Communion
Receiving Holy Unction
Venerating the Epitaphios
Procession of the Epitaphios around the Church
Resurrection Service in the Courtyard

Please follow the instructions of the Ushers and Council Members, and maintain your distance as best as you
can. For those who are uncomfortable with the outdoor processions, we ask that you remain in the Sanctuary
where you will be able to hear most of the services.
As always, all of our services will be Live Streamed on Facebook and YouTube.
Thank you for your support, attendance, and cooperation during this challenging past year.

Wishing you Kali Anastasi!
Fr. Michael Varvarelis
Basil Papoutsis
Solea and Altar
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Αγαπητοί Ενορίτες,

Απρίλιος 2021

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα σχέδιά μας για την Κυριακή των Βαΐων, τη Μεγάλη
Εβδομάδα και το Πάσχα. Στόχος μας είναι να έχουμε στην Εκκλησία όσους περισσότερους ενορίτες μπορούμε
με ασφάλεια, σεβόμενοι παράλληλα πώς ο καθένας αισθάνεται σε σχέση με τον COVID.
Ξεκινώντας την Κυριακή των Βαΐων, θα ανοίξουμε την εκκλησία με 75% χωρητικότητα από το 50% που
εφαρμόζουμε μέχρι τώρα. Μπορείτε να περιμένετε τα εξής:
1. Απαιτούνται μάσκες, ακόμη και για όσους έχουν ήδη εμβολιαστεί.
2. Οι χώροι 1 και 4 (βλ. διάγραμμα παρακάτω), θα ανοίξουν χωρίς δεσμεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
θα υπάρχουν κενές σειρές. Ζητάμε από εκείνους που έχουν εμβολιαστεί ή/και από εκείνους που δεν
αισθάνονται την ανάγκη κοινωνικής απόστασης να καθίσουν σε αυτούς τους χώρους.
3. Στους χώρους 2 και 3 (βλ. διάγραμμα παρακάτω), καθώς και το μπαλκόνι, θα εφαρμόζεται η κοινωνική
απόσταση (δηλαδή κάθε άλλο στασίδι).
4. Η Κοινοτική Αίθουσα θα δείχνει επίσης σε ζωντανή ροή την Ακολουθία για όσους δεν αισθάνονται άνετα να
κάθονται στο Ναό.
Κατανοούμε ότι ορισμένοι μπορεί να μην αισθάνονται άνετα με αυτές τις αλλαγές, ενώ άλλοι μπορεί να μας
ζητήσουν να κάνουμε περισσότερα. Πιστεύουμε με απόφαση του Συμβουλίου της Εκκλησίας, ότι αυτή είναι η
καλύτερη προσέγγιση που θα επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στις
Ακολουθίες, διατηρώντας παράλληλα επαρκή μέτρα ασφαλείας.
Επιπλέον, θα χρειαστούμε συνεργασία, κατανόηση και χάρη από τον καθένα από εσάς, ειδικά κατά τις
παρακάτω στιγμές και περιστάσεις:
1. Λήψη Θείας Κοινωνίας
2. Καθώς χρίεσθε με το Ευχέλαιο
3. Ασπασμός του Επιταφίου
4. Λιτανεία του Επιτάφιου γύρω από την Εκκλησία
5. Ακολουθία Αναστάσεως δίπλα στο συντριβάνι
Ακολουθήστε τις οδηγίες των Μελών του Συμβουλίου και διατηρήστε την απόστασή σας όσο καλύτερα
μπορείτε. Για όσους νιώθουν άβολα με τις εξωτερικές λιτανείες, σας ζητάμε να παραμείνετε στο Ναό όπου θα
μπορείτε να ακούσετε από τα μεγάφωνα.
Όπως πάντα, όλες οι Ακολουθίες μας θα μεταδίδονται ζωντανά στο Facebook και το YouTube.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περασμένης χρονιάς.
Σας ευχόμαστε Kαλή Αναστάση!
Π. Μιχαήλ Βαρβαρέλης
Βασίλειος Παπουτσής
Solea and Altar
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