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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠρCς 
τEν FερGν $ρχιεπισκοπEν $θηνKν καL 
τGς FερGς ΜητροπCλεις τ&ς MκκλησLας τ&ς NλλGδος 
 

 
ΘPµα: «NορτασµCς NβδοµGδος Mξωτερικ&ς Fεραποστολ&ς» 

 
 
 U FερG ΣWνοδος τ&ς MκκλησLας τ&ς NλλGδος διοργανώνει, καL κατG 
τC Zνεστ[ς \τος 2022, ]ορτασµούς _φορKντας εaς τήν «NβδοµGδα Mξωτερι-
κ&ς Fεραποστολ&ς» κατG τEν Β´ NβδοµGδα τKν ΝηστειKν (13 fως 19 Μαρ-
τίου 2022). 
 ΣκοπCς τKν ]ορταστικKν Zκδηλώσεων τ&ς iς jνω «NβδοµGδος» εkναι 
l προβολή τοm διεξαγοµPνου nεραποστολικοm \ργου τ&ς MκκλησLας lµKν 
_νG τEν ΟaκουµPνην, διG τCν εoαγγελισµCν πGντων τKν ZθνKν καL τEν \ντα-
ξιν αoτKν εaς τC ΣKµα τοm ζKντος ΚυρLου lµKν �ησοm Χριστοm.  
 rθεν, Συνοδικs $ποφάσει, ληφθείσ= Zν τs Συνεδρίt τ&ς ∆ιαρκοmς 
Fερuς Συνόδου τ&ς 7ης µηνός Φεβρουαρίου Z.\., γνωρίζοµεν wµxν yτι l ∆ιαρ-
κής Fερά Σύνοδος, Zν τs zηθείσ= Συνεδρίt Αoτ&ς, παρακαλεx wµuς yπως 
προβ&τε εaς τGς σχετικGς ZνεργεLας διG τEν ZπιτυχLαν τKν σκοπKν τ&ς Zν λC-
γ{ «NβδοµGδος». ∆Wνασθε, iς Zκ τοWτου, yπως διοργαν[σητε εaδικGς Zκδη-
λ[σεις, ZκθPσεις, διαλPξεις κ.λπ., διG νG προβGλητε τCσον τC nεραποστολι-
κCν πνεmµα τ&ς MκκλησLας γενικKς, yσον καL τC ZπιτελοWµενον wπ' Αoτ&ς 
\ργον. Αn Zν λCγ{ πρωτοβουλLαι δPον yπως wλοποιηθKσι καί δι' ]τέρων Zνο-
ριακKν δραστηριοτEτων, yπως κWκλων µελPτης ~γLας Γραφ&ς, Κατηχητι-
κKν ΣχολεLων, ]σπερινKν κηρυγµάτων, ραδιοφωνικKν καί διαδικτυακKν 
ZκποµπKν κ.j. 
 ∆ιG τEν προετοιµασLαν τKν καταλλEλων Zκδηλ[σεων καL µαθηµGτων 
κατηχEσεως θG _ποσταλKσιν ZντCς τKν προσεχKν lµερKν εaς τοWς FεροWς 
ΝαοWς τ&ς καθ' wµuς Fερuς ΜητροπCλεως, καθ' yν τρCπον _ποστPλλεται τC 
δελτLον τ&ς Φων&ς ΚυρLου, τG ]ξ&ς: 
α)  ΜLα πεντGχρωµος _φLσα 50×70 ]κ., πρCς τοιχοκCλλησιν. 
β)  �γχρωµος _µφίπλευρος σελιδοδεLκτης διG τοWς µαθητGς τKν Κατη-

χητικKν ΣχολεLων. 
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 ΚατG τEν ΚυριακEν δέ τ&ς �ρθοδοξLας, 13ην Μαρτίου Z.\., yτε jρχε-
ται l «NβδοµGς Mξωτερικ&ς Fεραποστολ&ς», περιαχθEσεται δLσκος πρCς οa-
κονοµικEν ZνLσχυσιν τKν nεραποστολικKν κλιµακLων τ&ς ~γιωτGτης lµKν 
MκκλησLας εaς $φρικEν καL $σLαν, διά τήν _ποστολήν ZκκλησιαστικKν 
εaδKν, διά τήν προµήθειαν καί _ποστολήν λειτουργικKν καί λοιπKν βιβλίων 
καί, _σφαλKς, διά τήν _πρόσκοπτον συνέχισιν τ&ς καταβολ&ς τοm ζωτικ&ς 
σηµασίας µηνιαίου Zπιδόµατος εaς 556 aθαγενεxς Κληρικούς, τό �ποxον καί 
_ποτελεx τό µοναδικόν βιοποριστικόν οaκονοµικόν \σοδον πρός συντήρησιν 
τKν aδίων καί τKν πτωχKν οaκογενειKν των. MπLσης, κατG παλαιGν 
συνEθειαν, εaς τEν προσπGθειαν αoτEν συµµετPχουν καL τG µPλη τKν Κατη-
χητικKν ΣχολεLων δι' οaκονοµικ&ς συνεισφορuς των. 
 ΤG συγκεντρωθησCµενα ποσG Zκ τοm εaς τοWς FεροWς ΝαοWς περι-
αχθησοµPνου δLσκου καL τG Zκ τ&ς συνδροµ&ς τKν µαθητKν τKν Κατηχη-
τικKν ΣχολεLων παρακαλοmµεν yπως _ποσταλKσιν _νυπερθPτως fως τ&ς 
30.4.2022 εaς τCν λογαριασµCν wπ� _ριθ. GR0501101460000014655807494, 
τ&ς Mθνικ&ς Τραπέζης wπC τEν \νδειξιν «$ποστολικE ∆ιακονLα, διG τEν M-
ξωτερικEν FεραποστολEν», καL οoχL _π' εoθεLας wφ� wµKν εaς διGφορα Fερα-
ποστολικG ΚPντρα � FεραποστολικοWς ΣυλλCγους καL Σωµατεxα, καL τοmτο 
�να λαµβάνηται wπC τ&ς ~γιωτάτης MκκλησLας τ&ς Nλλάδος ]νιαLως καL w-
πευθWνως µέριµνα πρός wποβοήθησιν τοm λLαν σοβαροm \ργου τ&ς Mξωτερι-
κ&ς Fεραποστολ&ς. 
  Παρακαλοmµεν δέ, yπως l κατGθεσις γνωστοποιηθs εaς τήν Fεράν 
Σύνοδον, διά σχετικοm διαβιβαστικοm σηµειώµατος, κατά τήν Zκκλησιαστι-
κήν τάξιν. 
 �σαύτως, παρακαλοmµεν yπως αn Fεραί Μητροπόλεις τ&ς Mκκλησίας 
τ&ς Nλλάδος Zνηµερώνουν τό προαναφερθέν �ρµόδιον Γραφεxον δι’ 
οnανδήποτε wπ’ αoτKν προσφεροµένην οaκονοµικήν Zνίσχυσιν πρός τάς χώ-
ρας τ&ς nεραποστολ&ς, �να αn Zν λόγ{ προσφοραί δηµοσιεύωνται µέσ{ τοm 
Zπισήµου τριµηνιαίου nεραποστολικοm Περιοδικοm τ&ς Mκκλησίας τ&ς 
Nλλάδος «Πάντα τά �θνη», πρός εoρυτέραν γνωστοποίησιν τ&ς µαρτυρίας 
τ&ς καθ’ yλου συνυπουργίας τ&ς Mκκλησίας lµKν εaς τό wψηλόν \ργον τοm 
εoαγγελισµοm τKν ZθνKν. 

Τέλος, yσαι Zκ τKν FερKν Μητροπόλεων δέν \χουν _ποστείλει τά 
χρηµατικά ποσά Zκ τKν περιαχθέντων κατά τά παρελθόντα \τη δίσκων πα-
ρακαλοmνται yπως καταβάλωσι ταmτα, �µοm µετά τKν συλλεγησοµένων κα-
τά τήν Zφετινήν δισκοφορίαν, εaς τόν προαναφερθέντα τραπεζικόν 
λογαριασµόν τ&ς Mθνικ&ς Τραπέζης. 
 ∆ιG πληροφορLας σχετικKς πρός τEν διοργGνωσιν τ&ς Zν λCγ{ «Nβδο-
µGδος», δWνασθε νG _πευθWνησθε εaς τC Γραφεxον Mξωτερικ&ς Fεραποστο-
λ&ς τ&ς $ποστολικ&ς ∆ιακονLας, τηλ. 210 7272315 - 316. 
 

Mντολs τ&ς Fερuς Συνόδου 
� $ρχιγραµµατεWς 

 
 
 



 
3 

 
† � �ρεKν Φιλόθεος  

 
Κοινοποίησις: 
$ποστολικήν ∆ιακονLαν 
τ&ς Mκκλησίας τ&ς Nλλάδος 
Παρ’ lµxν 


