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σε όλο τον κόσμο, έτσι και το Ελλη-
νικό Κέντρο Προνοίας να διασπείρει 
τις υπηρεσίες  του σε όλους εκείνους 
που τις έχουν ανάγκη στο όνομα της 
Εκκλησίας”.
Να σημειωθεί ότι περιφερειακό γρα-
φείο της περιοχής του Hunter, υπό 
την καθοδήγηση της υπεύθυνης για 
λογαριασμό του Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας, κυρίας Άννας Πατνιώτη, 
συμπληρώνει σε λίγους μήνες ένα 
χρόνο λειτουργίας του, παρέχοντας 

πληροφορίες αλλά και την έκδοση 
παραμπεπτικών (refferals) σε όλους 
εκείνους που ενδιαφέρονται να εντα-
χθούν σε ένα από τα υποστηρικτικά 
προγράμματα του οργανισμού για 
ηλικιωμένους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καλούν την κυρία Πατνιώτη στο 
τηλέφωνο 0447 366 801, Δευτέρα 
με Παρασκευή από τις 9 π.μ. εως 
της 17.00 μ.μ.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Δυναμικό «παρών» από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας στον 
εορτασμό της Σύναξης των Αγίων Αποστόλων, στο Newcastle

Τ
ο Ελληνικό Κέντρο Προνοίας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το 
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, με 
την ευκαιρία του εορτασμού 

της Σύναξης των Αγίων Αποστό-
λων, έδωσε το παρών με ενημερω-
τικό περίπτερο στο προαύλιο χώρο 
του Ι.Ν. Των Αγίων Αποστόλων στο 
Newcastle.
Της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας 
χοροστάτησε το Βοηθός Επίσκοπος 
Απολλωνιάδος κ.κ. Σεραφείμ, παρό-
ντος του ιερατικού προισταμένου του 
Ι.Ν. των Αγίων Αποστόλων, πατέρα 
Ιωάννη Σκορδίλη και κληρικών,  του 
επίτιμου Προξένου του Νewcastle 
κυρίου Ζήση Αντωνιάδη και πλή-
θους πιστών.

Ο θεοφιλέστατος κ.κ. Σεραφείμ  αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωση της Πα-
νηγυρικής Λειτουργίας  επισκέφτηκε 
το περίπτερο της Πρόνοιας  και σε 
δηλώσεις του τόνισε  σημασία της 
αποστολής του τοπικού γραφείου στο 
Newcastle, τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά ότι “ ..όπως οι Απόστολοι δι-
έσπειραν το μήνυμα του Ευαγγελίου 

H υπάλληλος του γραφείου του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας στο Νewcastle κυρία Άννα Πατνι-
ώτη και η εθελόντρια κυρία Δήμητρα Μιχοπούλου ήταν στην διάθεση όλων των συμπαροίκων για 
πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ.κ.Σεραφείμ συνοδευόμενος από τον ιερατικό 
προιστάμενο του Ι.Ν. Των Αγίων Αποστόλων, πατέρα Νικόλαο Σκορδίλη, επισκέφτηκε το  περίπτε-
ρο της Πρόνοιας  και με δηλώσεις του υπογράμμισε την σημασία λειτουργίας του  περιφεριακού 
γραφείου στην περιοχή Hunter.

O Θεοφιλέστατος βοηθός Επίσκοπος Απολλω-
νιάδος κ.κ.Σεραφείμ χοροστάτησε της Πανη-
γυρικής Θείας Λειτουργίας στο Ι.Ν.των Αγίων 
Αποστόλων

Πλήθος πιστών  παρευρέθησαν κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.


