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O Aρχιεπίσκοπος Αμερικής στο Φοίνιξ της
Αριζόνα
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.Ελπιδοφόρος θα
επισκεφτεί το Φοίνιξ της Αριζόνα όπου και θα τελέσει λειτουργία, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας «Arizona Republic».

«Ο 51χρονος Αρχιεπίσκοπος εξελέγη ομόφωνα στη θέση του Αρχιεπισκόπου
Αμερικής
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Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου και ανέλαβε καθήκοντά του στις 22 Ιουνίου»
γράφει το δημοσίευμα.
Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στην Αριζόνα θα ξεκινήσει με την
λειτουργία της Τρίτης το πρωί στο Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου
Αντωνίου στη πόλη Φλόρενς. Η Τρίτη συμπίπτει με την Μεταμόρφωση του
Σωτήρος, η οποία σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κρίστεν Μπρούσκας (Kristen
Bruskas) θα τεθεί στο επίκεντρο της συγκεκριμένης λειτουργίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος θα ταξιδέψει στη συνέχεια στο Φοίνιξ για να πραγματοποιήσει
μία ακόμη λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, την Τρίτη το βράδυ.
«Η Πέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νηστείας διάρκειας δύο εβδομάδων η
οποία συνοδεύεται από νυχτερινές λειτουργίες. Τα μέλη της Εκκλησίας ζητούν
ουσιαστικά από την Παναγία να εξασφαλίσει υγεία, ασφάλεια και ευημερία κατά τη
διάρκεια των λειτουργιών», δήλωσε η Μπρούσκα στην εφημερίδα.
Προσέθεσε ότι ανυπομονεί να ακούσει τον Ελπιδόφορο να μοιράζεται το όραμά του
για την πρόοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι χαιρετίζει την επίσκεψή του που
λαμβάνει χώρα μόλις έξι εβδομάδες μετά την ενθρόνισή του.
«Καθιστά τον εαυτό του διαθέσιμο και προσιτό σε όλους του πιστούς και αυτή
είναι μια πραγματική ευλογία για όλους μας», είπε.
Ο π. Απόστολος Χιλ (Apostolos Hill), από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας του
Φοίνιξ, δήλωσε ότι μια επίσκεψη στην Αριζόνα στην αρχή της θητείας του
Αρχιεπίσκοπου είναι σπάνια, αλλά θα δώσει στους πιστούς την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον νέο ηγέτη. Είπε ότι ελπίζει ο Ελπιδοφόρος να είναι μια
κατευναστική παρουσία υπό το φως της αυξανόμενης διχαστικότητας στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
«Εάν έχει τη δυνατότητα να μιλά με θεραπευτικά και καθαρά λόγια σε περιόδους
σύγχυσης είναι ακριβώς αυτό που προσμένουμε να κάνει», δήλωσε ο Χιλ.

Ο Χιλ είπε επίσης ότι ελπίζει πως ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα δώσει προτεραιότητα
στους νέους και θα τους βοηθήσει να ενδιαφερθούν εκ νέου για την εκκλησία.
Περιέγραψε τον Ελπιδόφορο ως έναν «τολμηρό» και άρτια καταρτισμένο ηγέτη με
ικανότητα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και μια «προϊστορία στο να
διεκπεραιώνει πράγματα κάτω από δύσκολες συνθήκες».
«Νομίζω ταιριάζει γάντι στους Αμερικανούς Ορθόδοξους, γι’ αυτό είμαστε
πραγματικά ευγνώμονες στον Θεό που μας τον έστειλε», είπε.
Το κοινό είναι ευπρόσδεκτο να παρευρεθεί στην θεία λειτουργία, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην οδό 1973 E. Maryland
Ave. στο Φοίνιξ στις 7 μ.μ. την Τρίτη 6 Αυγούστου.
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