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Πρός
την Ίεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών καί
τάς Ίεράς Μητροπόλεις τής Εκκλησίας τής Ε λλάδος

Θέμα : «Ε ορτασμός Έ βδομάδος Εξω τερικής Ιεραποστολής»
Ή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ε λλάδος διοργανώνει καί
κατά τό ένεστώς έ'τος 2018 την «Εβδομάδα Ε ξω τερικής Ιερ α π ο σ το 
λής» κατά την Β' Εβδομάδα τών Νηστειών (25 Φεβρουάριου - 3 Μαρ
τίου 2018).
Σκοπός τοϋ εορτασμού τής ώς άνω «Έβδομάδος» είναι ή προώθησις του διεξαγομένου ιεραποστολικού έργου τής Εκκλησίας ημών
άνά τήν Οικουμένην, διά τόν ευαγγελισμόν πάντων τών εθνών καί την
ενταξιν αυτών εις τό Σώμα τοϋ ζώντος Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου.
Ό θεν, Συνοδική Άποφάσει, ληφθείση έν τή Συνεδρία τής Διαρ
κούς Ιεράς Συνόδου τής 9ης μηνός Ίανουαρίου έ.ε., γνωρίζομεν ύμιν,
ότι ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος, έν τή ρηθείση Συνεδρία Αυτής, παρακαλεϊ υμάς, όπως προβήτε εις τάς σχετικός ένεργείας διά τήν έπιτυχίαν
τών σκοπών τής έν λόγω «Έβδομάδος». Δΰνασθε, ώς έκ τούτου, όπως
διοργανώσητε είδικάς έκδηλώσεις, έκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά νά
προβάλητε τόσον τό ιεραποστολικόν πνεϋμα τής Εκκλησίας γενικώς,
όσον καί τό έπιτελούμενον ύ π’ Αυτής έργον. Αί έν λόγω πρωτοβουλίαι
δέον όπως διεξαχθώσι δι’ όλων τών ένοριακών δραστηριοτήτων, όπως
κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής, Κατηχητικών Σχολείων, εσπερινών ή
άπογευματινών κηρυγμάτων κ.ά.
Διά τήν προετοιμασίαν τών καταλλήλων έκδηλώσεων καί μαθη
μάτων κατηχήσεως θά άποσταλώσιν έντός τών προσεχών ημερών εις
τους Ίεροΰς Ναοΰς τής καθ’ υμάς Ίεράς Μητροπόλεως, καθ’ όν τρόπον

2

άποστέλλεται τό δελτίον τής Φωνής Κυρίου, τά εξής:
α)
Μία πεντάχρωμος άφίσα 50x70 έκ., πρός τοιχοκόλλησιν.
β)
Έ γχρω μος άμφίπλευρος σελιδοδείκτης διά τους μαθητάς των
Κατηχητικών Σχολείων.
Κατά την Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας, 25ην Φεβρουάριου έ.έ., δτε
άρχεται ή «Έβδομός Ε ξω τερικής Ιεραποστολής», περιαχθήσεται δίσ
κος πρός οικονομικήν ένίσχυσιν των ιεραποστολικών κλιμακίων τής
Άγιωτάτης ημών Εκκλησίας εις Αφρικήν καί Άσίαν. Επίσης, κατά
παλαιάν συνήθειαν, εις τήν προσπάθειαν αυτήν συμμετέχουν καί τά
μέλη τών Κατηχητικών Σχολείων δι’ οικονομικής συνεισφοράς.
Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά έκ τοΰ εις τους Ίεροΰς Ναοΰς
περιαχθησομένου δίσκου καί τά έκ τής συνδρομής τών μαθητών τών
Κατηχητικών Σχολείων, παρακαλοϋμεν δπως άποσταλώσιν άνυπερθέτως έ'ως τής 30.4.2018 εις τό έν τή Πλατεία Μητροπόλεως Υ π ο κ α τά 
στημα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Άθήναις καί εις τόν ύπ’
άριθμ. GR0501101460000014655807494 λογαριασμόν υπό τήν ένδειξιν
«Ά π ο στο λικ ή Δ ιακονία, διά τήν Ε ξω τερικήν Ιεραποστολήν» καί ούχί
ά π ’ ευθείας ύφ5 υμών εις διάφορα Ιεραποστολικά Κέντρα ή Ιεραπο
στολικούς Συλλόγους καί Σωματεία, καί τοΰτο, ϊνα ένιαίως καί ύπευθΰνως άντιμετωπίζηται υπό τής Εκκλησίας ή λίαν σοβαρά καί υψηλή
ύπόθεσις τής Εξωτερικής 'Ιεραποστολής.
Παρακαλοϋμεν ή κατάθεσις νά γνωστοποιήται εις τό άρμόδιον
Γραφεΐον Εξωτερικής Ιεραποστολής τής Αποστολικής Διακονίας.
Διά πληροφορίας σχετικώς πρός τήν διοργάνωσιν τής έν λόγψ
«Έβδομάδος», δΰνασθε νά άπευθΰνησθε εις τό Γραφεΐον ’Εξωτερικής
Ιεραποστολής τής Αποστολικής Διακονίας, τηλ. 210 7272315 - 316 313.
Ε ντολή τής Ίεράς Συνόδου
Ό Άρχιγραμματεΰς
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