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Ποιμαντορική εγκύκλιος για την Κυριακή της
Α.Χ.Ε.Π.Α.
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ποιμαντορική εγκύκλιο για την αφιερωμένη Κυριακή στην ΑΧΕΠΑ, που
είναι στις 16 Μαΐου 2021 (Κυριακή των Μυροφόρων), συνέγραψε ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, με σκοπό να
ευχηθεί

και

να

ευχαριστήσει

τα

μέλη

Εκπαιδευτικής και Προοδευτικής Οργάνωσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο:
Ἀριθ. Πρωτ. 110/2021

της Ελληνοαμερικανικής

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους
Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και τις Μοναχές, τους Προέδρους και τα
Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τους Εντιμολογιωτάτους Άρχοντες του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα μέλη της Ηγεσίας των 100, τα Ημερήσια και
Απογευματινά

Σχολεία,

τις

Φιλοπτώχους

Αδελφότητες,

τη

Νεολαία,

τις

Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Προσφιλείς αδελφοί και αδελφές εν αναστάντι Χριστώ,
Χριστός Ανέστη!
Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές προς όλα τα αξιόλογα και λίαν
αγαπητά μέλη της Ελληνοαμερικανικής Εκπαιδευτικής και Προοδευτικής
Οργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) επί τη ευκαιρία της Κυριακής, η οποία είναι αφιερωμένη σε
αυτήν. Αυτό το έτος 2021, κατά το οποίο εορτάζουμε τα διακόσια χρόνια
από την ελληνική επανάσταση του 1821, έχει ιδιαίτερη αξία για την ΑΧΕΠΑ
. Η συμβολή όλων των παραρτημάτων της ΑΧΕΠΑ σε όλη την Αμερική
συνεχίζει να είναι ανεκτίμητη για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται προς
τιμή των ηρώων μας του 1821. Εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής μας, θα ήθελα να
ευχαριστήσω, χαιρετώντας αναστάσιμα όλους τους Αχέπανς ένα προς ένα, για την
πίστη, την αφοσίωση και την υποστήριξή τους σε αυτό το ιστορικό ορόσημο για
την Ομογένεια.
Η

επόμενη

χρονιά

2022

σηματοδοτεί,

τόσο

για

την

Αρχιεπισκοπή

Αμερικής, όσο και για την ΑΧΕΠΑ, τα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους. Το
γεγονός ότι γιορτάζουμε μαζί αυτή την επέτειο, αποδεικνύει το πόσο
συνδεδεμένοι και συνεργατικοί είμαστε πραγματικά. Είμαι περήφανος που εξ
αφορμής αυτής της τόσο σημαντικής επετείου θα συνεργαστούμε ακόμη μια φορά,
τόσο σε πανεθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Κάθε ενορία μας εμπλουτίζεται
συνεργαζόμενη με το παράρτημα της ΑΧΕΠΑ της περιοχής της, και εύχομαι αυτή
την Κυριακή να οργανωθούν εκδηλώσεις που εκφράζουν αυτή την αμοιβαία
εμπιστοσύνη, την αδελφοσύνη και τη φιλία σε όλες τις κοινότητές μας. Είμαστε
όλοι μέλη του ενός σώματος του Χριστού και όταν ένα μέλος πετυχαίνει, όλα τα
μέλη πετυχαίνουν.

Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί πάντοτε την Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική
και Προοδευτική Οργάνωση, τα παραρτήματα και τις οικογένειες των
μελών της, επιδαψιλεύοντας υγεία, πνευματική ευημερία και επιτυχίες σε
όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουν.
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

