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    Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. 
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Covid-19. 

ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου  ή 
γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το 

COVID-19. 
    Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες και μέχρι να ενημερωθεί διαφορετικά από την κυβέρνηση, 
ισχύουν οι ακόλουθοι αριθμοί : 
• Ένα ανώτατο όριο 150 ατόμων για Κηδείες και όριο 150 ατόμων σε Γάμους και 
Βαπτίσεις. 
• Ό μέγιστος αριθμός δεν διαφέρει αν ο γάμος ή η κηδεία είναι σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους. 
• Χρειάζεται να υπάρχει ένα αρχείο των συμμετεχόντων σε ένα γάμο ή μια κηδεία; 
• Για τον εντοπισμό επαφών, όλα τα άτομα που παρευρίσκονται σε γάμο ή κηδεία 
υποχρεούνται να παρέχουν το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία διατηρεί αρχείο 
των στοιχείων επικοινωνίας αυτούς και τα προσκομίζει κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου 
υπαλλήλου. 
    Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός των Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  μπορεί να έχει το πολύ 192 
άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες. 
    Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου μπορεί να έχει το πολύ 170 άτομα για 
τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες. 
   Ο Ιερός  Ναός Αγίου Νικολάου  μπορεί να έχει το πολύ 165  άτομα για τακτικές 
εκκλησιαστικές υπηρεσίες. 
   Ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορεί  να έχει το πολύ 135 άτομα για 
τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες. 
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    Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα, είναι 3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα. 
Προσπαθήστε να τηρείτε την απόσταση των 1,5  μέτρων από τους άλλους. Οι ναοί μας, 
όπως επίσης το πρόσωπο που διεξάγει ή που οργάνωσε μια τελετή πρέπει να διατηρούν 
αρχεία εντοπισμού επαφών για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην τελετή. 
    Υποχρεωτική χρήση ΜΑΣΚΑΣ για όλους. 
    Επίσης  μπορείτε να προσευχηθείτε από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις 
Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες /         Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές, που 
μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα 
 -https://www.youtube.com/channel/UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live  η θα ακούσετε στο  
Radio Doriforos on 152.125 MHz or  http://www.doriforos.com.au/   
 

3η. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΕ΄ : 08.00 – 11.00 πμ. : Κυριακή Β΄ Λουκά. Διονυσίου αεροπαγίτου 
ιερομάρτυρος επισκόπου και πολιούχου Αθηνών. Αυτή την Κυριακή θα τελεστή  Πολυετές 
μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Λευκορώσου 
Αρχιεπισκόπου κυρού ΣΕΡΓΙΟΥ ΟΧΟΤΕΝΚΟ της Κοινότητός μας, επί τη συμπληρώσει 
ημίσεως αιώνος - (50 έτη) - από της εκδημίας αυτού εις Κύριον (1879 – 2α Οκτωβρίου 
1971). Παρακαλούνται οι συμπάροικοι, οι τιμώντες την μνήμην αυτού, όπως 
προσέλθουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό μας, για να υψώσουμε ομού τας προς Τον 
Κύριον δεήσεις μας, υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής.  
 
10η. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΣΤ΄ : 08.00 – 11.00 πμ. :  Κυριακή Γ΄ Λουκά. Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των 
μαρτύρων. 
 
17η. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΖ΄ : 08.00 – 11.00 πμ. :  Των θεοφόρων πατέρων της εν Νικαίας ζ΄ 
Οικουμενικής Συνόδου. 
 
20η. ΤΕΤΑΡΤΗ : 08.00 – 10.00 πμ. :  Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος και Γερασίμου οσίου του εν 
Κεφαλληνία. 
 
23η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.00 πμ. :  Ιακώβου αποστόλου του αδελφοθέου. 
 
24η. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΗ΄ : 08.00 – 11.00 πμ. : Κυριακή Στ΄ Λουκά.  Αρέθα μεγαλομάρτυρος.  
 
26η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 πμ. :  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του μυροβλήτου. 
 
28η. ΠΕΜΠΤΗ : 08.00 – 10.30 πμ. : Της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου και 
Αειπαρθένου Μαρίας. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Μετά την θεία Λειτουργία θα τελεστεί Δοξολογία 
σε όλους τους ιερούς  ναούς της Κοινότητος μας. 
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31η. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΘ΄ : 07.30 – 10.30 πμ. :  Κυριακή Ε΄ Λουκά. Στάχυος, Απελλού κλπ. Εκ των 
70κοντα αποστόλων. 
      Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα τελεστή ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ επί τη Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940, επί τω νικηφόρω των 
Ελλήνων εν Βορείω Ηπείρω πολέμω, υπό των κληρικών της Κοινότητος. Θα 
επακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησις, κατάθεσις στεφάνων και απαγγελία 
ποιημάτων από μαθητές,  υπέρ των πεσόντων, στο Μνημείον των Ηρώων στον 
προαύλιο χώρο  του Καθεδρικού Ναού. 
      Όλοι οι Ιεροί Ναοί της Κοινότητος, θα απολύσουν στις 10.30 π.μ. ακριβώς εκτός 
του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, για να παραστούν άπαντες 
οι ιερείς στην Δοξολογία στις 11.00 πμ. 
 
1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ :  Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τῆς 
μητρός αὐτῶν Θεοδότης.  Μόνο στο Ιερό παρεκκλήσιο των αγίων Αναργύρων στο 
Ελληνικό Γηροκομείο – Γηριατρείο του Ρίντλετον. 
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΣΠΕΡΑ 31η Οκτωβρίου  06.00 – 07.00 μμ. Μέγας πανηγυρικός 
Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας.  Θ΄ ακολουθήσει ακολουθία του µικρού Αγιασµού. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΑ 09.00 – 11.30 πμ : Όρθρος και  Θ. Λειτουργία  µετ’ 
αρτοκλασίας.  Θ΄ ακολουθήσει Λιτάνευση  της Ιεράς Εικόνας τη συμµετοχή του Ιερού κλήρου 
της Κοινότητος. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1. Από την Κυριακή 1η Αυγούστου και στο εξής και μόνον στον ιερό ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρόυντον ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της 
Κυριακής θα τελείται 08.30 – 11.30 πμ. 

2. Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας  10.00 έως 11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία  στον Ιερόν 
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον. 

 
 
 

Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας. 
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CHURCH PROGRAMME FOR OCTOBER  2021 
 
 

        Dear Brothers and Sisters, 
Church Attendance during Covid-19 

Please DO NOT attend church if you have a fever, sore throat and/or flu like symptoms. 
If you have such symptoms, please ensure you get tested for COVID-19 

     Based on current instructions and until otherwise updated by the Government, the 
following apply: 
     A cap of 50 people for Funerals and 50 people for Weddings and Baptisms. 
     The 3 persons per 4 square metres rule still applies so these limits apply where the size 
of the room or venue can accommodate this number. Smaller rooms or venues may mean 
fewer people can attend a wedding or a funeral. 
      We strongly encourage people and businesses to practice physical distancing of 1.5 
metres where and whenever possible. 
      Does there need to be a record of attendees at a wedding or a funeral? 
      Yes, for contact tracing, all persons who attend a wedding or funeral are required to 
provide their name and phone number or email address. The person providing the service 
retains a record of those contact details and produces them at the request of an authorised 
officer. 
     The person conducting, or who organised, the ceremony must retain contact tracing 
records for persons attending the ceremony. 
     The Holy Church of Taxiarchis  can have a maximum of 192 people for regular 
church services. 
     The Holy Church of Assumption of the Virgin Mary can have a maximum of 170 
people for regular church services.  
     The Holy Church of Saints Nikolaos  can have a maximum of 165 people for regular 
church services.   
     The Holy Church of Konstantinos & Eleni can have a maximum of 135 people for 
regular church services. 
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     Mandatory use of a MASK for everyone. 
     Live streaming always remains an option as per the programme below. You may pray from 
home and share in these services by simply tuning in to Radio Doriforos on 
http://www.doriforos.com.au/ 152.125 MHz or YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live   
 

SUNDAY 3nd    08.00 to 11.00 am :   2nd Sunday of Luke. Dionysios the Areopagite. This 
Sunday, a perennial Memorial Service will be held to the eternal rest of the soul of the 
blessed Belarusian Archbishop SERGEI OCHOTENKO of our Community, on the 
completion of half a century - (50 years) - from his departure in 2nd of October 1971. Our 
fellow citizens are requested to attend our Holy Cathedral in honor to his memory, to 
raise our prayers to the Lord in reposing of his blessed soul. 
 
SUNDAY 10th    08.00 to 11.00 am :  3rd Sunday of Luke. Eulampios & Eulampia the Martyrs. 
 
SUNDAY 17th    08.00 to 11.00 am :  Sunday of the 7th Ecumenical Council. 
 
WEDNSDAY 20th    08.00 to 10.00 am :  Artemius the Great Martyr of Antioch. Gerasimus of 
Cephalonia. 
 
SATURDAY  23th    08.00 to 10.00 am :  James (Iakovos) the Apostle, brother of Our Lord. 
 
SUNDAY 24th   08.00 to 11.00 am : 6th Sunday of Luke. Arethas the Great Martyr and His 
Fellow Martyrs. 
 
TUESDAY  26th    08.00 to 10.00 am :  The Holy Great Martyr Demetrius the Myrrh-streamer. 
 
THERSDAY  28th    08.00 to 10.30 am :  The Holy Protection of the Theotokos.  GREEK 
NATIONAL DAY.  Following the Holy Liturgy at our Holy Churches, a Doxology for 
October 28th, 1940 Greek National Day, at all our Churches of our Community. 
 
SUNDAY 31st    07.30 to 10.30 am :   5th Sunday of Luke.  Stachys, Andrew, Amplias, Apelles, 
Urban, Aristobulus & Narcissus of the 70. 
      Following the Holy Liturgy at our Holy Cathedral, a Doxology for October 28th 
Greek National Day and Commemorative Service shall continue including the laying of 
the wreath at the Memorial Monument at 11.00am – 11.45 by all the clergy of our 
Community. 
 
MONDAY 1st November :  Cosmas and Damianos the Holy Unmercenaries and their mother 
Theodota. Only at St. Anargiri Ridleyton Greek Home for Aged Church. 
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STAY SUNDAY 31th of October  ERLY EVENING 06.00 – 07.00 pm : Great  Vespers with 
Artoklasia and Holy Water Service. 
ON MONDAY  MORNING 09.00 – 11.30 am : Matins and Divine Liturgy with Artoklasia, 
followed  by the Divine Icon Litany celebrated by all the Clergy of our Community. 
 
NOTES :  

1. Only at Panayias Assumpsion Church, every  Sunday Matins and Divine Liturgy 
Services can now begin from 08. 30 – 11. 30 am. 

2. Every Thursday morning from 10.00 am until 11.00 am Divine Liturgy at Saints 
Cosmas and Damian Chapel - Ridleyton Greek Home for the Aged. 

 
 
 
 
 

From the General Vicar Office. 
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