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Ἀριθ. Πρωτ. 258/2021
Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡµέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.
25 Νοεµβρίου 2021
Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα,
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
«Εὐχαριστήσωµεν τῷ Κυρίῳ!» (Θεία Λειτουργία).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Ὅπως ἑτοιµαζόµαστε νὰ ἑορτάσουµε τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, µία
ἀµερικανικὴ ἑορτή, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπέµπουµε εὐχαριστίες γιὰ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ
στὴ ζωή µας ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα µας, ἐπισηµαίνω µὲ µεγάλη ἱκανοποίηση καὶ πολλὲς
εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τὴν πρόσφατη ἀποστολικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου. Ἂν καὶ ὑπῆρξαν στιγµὲς ἀνησυχίας γιὰ
τὴν ὑγεία τοῦ Παναγιωτάτου κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς προγραµµατισµένης ἐπίσκεψης,
µποροῦµε νὰ ἀναθαρρήσουµε ἀνακουφισµένοι, εὐχαριστώντας τὸ Θεὸ διότι ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης µας ἔλαβε τὴν πρέπουσα περίθαλψη καὶ ἀνακάµπτοντας
ἐπέστρεψε στὴ βασιλίδα τῶν πόλεων.
Τὰ τριάντα ἔτη ποιµαντορίας του στὸν πατριαρχικὸ θρόνο µᾶς προδιαθέτουν νὰ
ἀναπέµψουµε ὕµνους εὐχαριστίας στὸν Κύριο, γιατὶ µᾶς χάρισε αὐτὸν τὸ σοφὸ Πατριάρχη
ὡς τὸν µακροβιότερο στὴν πατριαρχικὴ καθέδρα ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Ἡ διάδοση τοῦ

κηρύγµατος καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ
τὴν πατριαρχία τοῦ Παναγιωτάτου εἶναι πράγµατι ἀξιοσηµείωτη. Διότι δὲν φείδεται
κόπου καὶ χρόνου, οὔτε αὐτῆς τῆς πολύτιµης ὑγείας του, ἄγρυπνος καπετάνιος τῆς ἱερῆς
κιβωτοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νὰ τὴν καθοδηγεῖ σὲ ἀσφαλῆ λιµένα, µέσα ἀπὸ τὰ
πελώρια κύµατα τῆς σύγχρονης ἱστορίας µας. Ἀκόµα καὶ ὅταν τὰ κύµατα τῆς ἀθεΐας καὶ
τοῦ κοµµουνισµοῦ κατέκλυζαν τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη (ἀκόµη καὶ τώρα ἐπηρεάζουν
αὐτοὺς τοὺς τόπους), ὁ Παναγιώτατος ὁδήγησε καὶ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία µὲ περισσὴ
σύνεση καὶ σοφία.
Αὐτὴν τὴν ἡµέρα τῶν Εὐχαριστιῶν, ἂς προσθέσουµε στὸ τραπέζι ποὺ εἶναι
στρωµένο µὲ ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ, µία προσευχὴ εὐχαριστίας ἀφιερωµένη στὸν
Πνευµατικὸ Πατέρα ὅλων µας, τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη. Σηκώνει στὶς πλάτες του
µεγάλες εὐθῦνες καὶ προβλήµατα ἐκ µέρους ὅλων µας, ἐξαιτίας τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης
γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ποίµνης τοῦ
Χριστοῦ.
Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

