September 1, 2020

Good Afternoon Assumption Family,
I hope you are all doing well as we enter the month of September, with fall just around the
corner. September brings us cooler weather, less daylight, and the shedding of leaves from the
trees. It is also is a month when summer vacations end and our children go back to school.
However, this year it will look a little different for many of us. I too go back to school and back
to my students next Tuesday but in a very different way. Different, that's a word I have been
using a lot lately.
This past weekend, while away I reflected on the teaching of Jesus and how Jesus "empowers"
us to live life fully by letting Him into our hearts. It's hard sometimes to feel empowered or
inspired when we are not in control and we may feel overpowered especially during this
pandemic with all the restrictions due to the coronavirus. Maybe we feel overpowered by
protests and anger that we constantly see in the media. We may even feel overpowered with
politics as we are approach November elections. SO I ask all of you, let’s all leave pessimism,
anger, frustration and doubt at the door! With September 1st being today, let’s look at
empowering eachother!
With so much uncertainty overpowering us, look at how we are empowered by the love of
family and friends. We are empowered by connecting to our church and the community. We
can be empowered by reaching out to others in need and by answering the calls to help those
who need it. As we begin September, I empower all of you to step forward and help one
another, help within our ministries and help our church community. That is empowerment!
Jesus did not come to us to overpower us, HE came to inspire us with his love. HE was humble
and he was kind. HE was a teacher and taught us how HIS love can empower all of us!
I hope to see all of you in church. I hope to see your children happily engaged in our ministries.
I hope to see you volunteering in any capacity you can. I hope to see all of us empowering each
other and encouraging one another to be and do better. Kalo mina to all!
God Bless!
Marisa Raptis
Parish Council President
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Καλησπέρα Οικογένειες της Κοίμησης της Θεοτόκου,
Ελπίζω να είστε καλά καθώς μπαίνουμε στο μήνα του Σεπτέμβριου. Ο Σεπτέμβριος μας φέρνει
πιο δροσερές καιρικές συνθήκες, λιγότερο φως της ημέρας. Είναι επίσης ένας μήνας που
τελειώνουν οι καλοκαιρινές διακοπές και τα παιδιά μας επιστρέφουν στο σχολείο. Ωστόσο,
φέτος θα φανεί λίγο διαφορετικό για πολλούς από εμάς. Και εγώ επιστρέφω στο σχολείο που
εργάζομαι με τους μαθητές μου, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Διαφορετικά, αυτή είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ πολύ τον τελευταίο καιρό και πιστεύω
πολλοί από εμάς ότι την χρησιμοποιούμε, και ακόμα προσπαθούμε να συνταυτιστούμε με το
τι γίνεται γύρω μας.
Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχα την δυνατότητα να ξεκουραστώ και να κάνω
κάποιες σκέψης που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ο Χριστός μας ενθαρρύνει να ζούμε την
ζωή μας στο φουλ. Καμιά φορά όμως είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό από την στιγμή που
δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο με αυτά που γίνονται γύρω μας η πανδημία, η πολιτική και η
συνεχές διαδηλώσεις που βλέπουμε γύρω μας η μέσου τον τηλεοπτικών μαζικής ενημέρωσης.
Ας προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το να προσπαθήσουμε
να τα βάλουμε πίσω μας και να ξεκινήσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον.
Αν δείτε γύρω μας έχουμε της οικογένειες μας τους φίλους μας την Εκκλησιά μας και την
κοινότητα μας, και πολλά αλλά, ας δείξουμε την ΑΓΑΠΗ σε όλα αυτά και μεταξύ μας.
Ξεκινώντας αυτόν τον μήνα σας ενθαρρύνω να βοηθήσετε τους γύρω σας, αυτοί που έχουν την
ανάγκη από βοήθεια. Η εκκλησία μας επισείεις χρειάζεται την βοήθεια σας και οι οργανισμοί
που έχουμε.
Εύχομαι να σας δω όλους σας στην Εκκλησία μας της Κυριακές να δω τα παιδία σας να
εγγράφονται στους οργανισμούς μας και επίσης την βοήθεια σας για την Εκκλησία μας.
Σας εύχομαι Κάλο Μήνα
Μαρουσώ Ράπτη
Πρόεδρος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

