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893 North Church Road ~ Elmhurst ~ IL ~ 60126
Tel: 630.834.7010 ~ Fax: 630.834.7256 ~ Website: www.saintdemetrioselmhurst.org
Reverend Father Andreas G. Georganas, Proistamenos
Reverend Father Panagiotis K. Malamis, Protopresbyter

Beloved Stewards & Friends of St. Demetrios,
We pray this letter finds you and your families safe and healthy. Our Father’s Day Weekend Festival
was cancelled this year because of the coronavirus pandemic, but for those craving our annual “Taste of
Greece”, there will be two designated weekends to help you get a “taste” of our popular event.
For this year, our event will become the “Taste of Greece” Curb-Side Appeal, featuring 4 easy ways to
order from an abbreviated menu for convenient curbside pickup on the weekends of September 25th –
27th and October 30th – November 1st.
In this ever-changing pandemic world, we want to bring a little normalcy to our people and to the
surrounding Du Page County area. We want to keep everyone safe while providing this food, while
supporting our parish which has been financially reeling since the Covid-19 outbreak.
Our annual Father’s Day event, more than five decades old, is the Church’s major fundraiser each year.
This year will be much different, but with the blessings of St. Demetrios, we press on and ask for your
support. Due to Covid-19, we are limited to the number of volunteers we are allowed during both
weekends. We thank you in advance for your understanding.
We humbly ask you to support these two weekend initiatives. Order early and often. Bring the “Taste of
Greece” home to your table and celebrate life as a family. Enclosed in this mailing you will find two
“Taste of Greece” Grand Raffle 2020 tickets. If you can purchase two tickets, one ticket, or sell the
raffle tickets during this critical time, it would provide great assistance for our parish. More tickets can
be purchased through the Church Office.
Furthermore, we express our heartfelt deep appreciation to Constantine and Maria Danos in sponsoring
the $10,000 Grand Prize. We also thank the Danos Family for purchasing 10 TruSens Z-2000 Air
Purifiers for our classrooms for the safety of our students, teachers, staff, and all who will enter our
school. We hold their offering in high esteem during this unprecedented time in our lives.
In closing, we thank you, friends and stewards alike, for your unwavering prayers, love, and support.
Your presence and involvement mean the world to us. Without you, our Church would truly be “empty
inside.” Until our paths cross, may God bless you and your families. See you at the “Taste of Greece”
Curb-Side Appeal in September and October. ΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ!
Sincerely in Christ,

Peter Barkoulies
Peter Barkoulies
Parish Council President

ΠαπΑνδρέας
Proistamenos

Προσευχόμαστε αυτό το γράμμα να βρίσκει εσάς και τις οικογένειές σας ασφαλείς και υγιείς. Το
φεστιβάλ μας που γίνεται το Σαββατοκύριακο “της Ημέρας του Πατέρα” ακυρώθηκε φέτος λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, αλλά για όσους λαχταρούν το φεστιβάλ “Γεύση της Ελλάδας”, θα υπάρχουν
δύο καθορισμένα σαββατοκύριακα για να σας βοηθήσουμε να πάρετε μια “γεύση” της δημοφιλής μας
εκδήλωσης.
Για φέτος, η εκδήλωσή μας, θα γίνει η “Γεύση της Ελλάδας” Curb-Side Appeal, με 4 εύκολους τρόπους
παραγγελίας από ένα συντομευμένο μενού για βολική παραλαβή με το αυτοκίνητο τα σαββατοκύριακα
του 25 - 27 Σεπτεμβρίου και 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου.
Σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο πανδημίας, θέλουμε να φέρουμε μια μικρή ομαλότητα
στους ανθρώπους μας και στο γύρω από την περιοχή Du Page County. Θέλουμε να διατηρήσουμε όλους
ασφαλείς παρέχοντας αυτό το φαγητό, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενορία μας, η οποία
ταλαντεύεται οικονομικά από το ξέσπασμα του κορονοϊού.
Η ετήσια εκδήλωση μας “της Ημέρας του Πατέρα”, ηλικίας άνω των πέντε δεκαετιών, είναι ο κύριος
έρανος της Εκκλησίας κάθε χρόνο. Αυτό το έτος θα είναι πολύ διαφορετικό, αλλά με τις ευλογίες του
Αγίου Δημητρίου, συνεχίζουμε και ζητάμε την υποστήριξή σας. Λόγω του κορονοϊού, είμαστε
περιορισμένοι στον αριθμό των εθελοντών που μάς επιτρέπεται και τα δύο Σαββατοκύριακα. Σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.
Σας παρακαλούμε ταπεινά να υποστηρίξετε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες του Σαββατοκύριακου.
Παραγγείλετε νωρίς και συχνά. Φέρτε τη “Γεύση της Ελλάδας” στο σπίτι σας και γιορτάστε τη ζωή ως
οικογένεια. Μέσα σε αυτό το γράμμα θα βρείτε δύο εισιτήρια “Γεύση της Ελλάδας” Μεγάλη Λοταρία
2020. Εάν μπορείτε να αγοράσετε δύο εισιτήρια, ένα εισιτήριο, ή να πουλήσετε τα εισιτήρια λοταρίας
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, θα προσφέρατε μεγάλη βοήθεια στην ενορία μας.
Μπορείτε να αγοράσετε περισσότερα εισιτήρια μέσω του γραφείου της Εκκλησίας.
Επιπλέον, εκφράζουμε την βαθιά μας εκτίμηση προς τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία Ντάνο χορηγώντας
το Μεγάλο Έπαθλο $10,000. Ευχαριστούμε επίσης την οικογένεια Ντάνος για την αγορά 10 TruSens Z2000 Καθαριστές αέρα για τις αίθουσες διδασκαλίας μας για την ασφάλεια των μαθητών μας, των
δασκάλων, του προσωπικού και όλων αυτών που θα εισέλθουν στο σχολείο μας. Κρατάμε την
προσφορά τους σε μεγάλη εκτίμηση κατά τη διάρκεια αυτού του άνευ προηγουμένου χρόνου για τις
ζωές μας.
Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε, φίλους και διαχειριστές, για τις ακλόνητες προσευχές, την αγάπη σας
και υποστήριξη. Η παρουσία και η συμμετοχή σας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Χωρίς εσάς, η
Εκκλησία μας θα ήταν αληθινά «άδεια μέσα». Μέχρι να συναντηθούν οι δρόμοι μας, ο Θεός να ευλογεί
εσάς και τις οικογένειές σας. Θα σάς δούμε στη “Γεύση της Ελλάδας” Curb-Side Appeal το Σεπτέμβριο
και τον Οκτώβριο. ΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ!

