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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

ΠρHς 
τIν JερKν $ρχιεπισκοπIν $θηνMν καN 
τKς JερKς ΜητροπHλεις τ&ς OκκλησNας τ&ς PλλKδος 
 
ΘRµα: «PορτασµHς PβδοµKδος Oξωτερικ&ς Jεραποστολ&ς» 
 
 W JερK ΣYνοδος τ&ς OκκλησNας τ&ς PλλKδος διοργανώνει, καN κατK 
τH \νεστ]ς ^τος 2023, _ορτασµούς aφορMντας εcς τήν «PβδοµKδα Oξωτερι-
κ&ς Jεραποστολ&ς» κατK τIν Β´ PβδοµKδα τMν ΝηστειMν (5 gως 11 Μαρτί-
ου 2023). 
 ΣκοπHς τMν _ορταστικMν \κδηλώσεων τ&ς iς jνω «PβδοµKδος» εkναι 
l προβολή τοm διεξαγοµRνου nεραποστολικοm ^ργου τ&ς OκκλησNας lµMν 
aνK τIν ΟcκουµRνην διK τHν εoαγγελισµHν πKντων τMν \θνMν καN τIν ^ντα-
ξιν αoτMν εcς τH ΣMµα τοm ζMντος ΚυρNου lµMν �ησοm Χριστοm.  
 rθεν, ΣυνοδικB $ποφάσει, ληφθείσC \ν τB Συνεδρίs τ&ς ∆ιαρκοmς 
Jερtς Συνόδου τ&ς 7ης µηνός Φεβρουαρίου \.^., γνωρίζοµεν vµwν xτι l ∆ιαρ-
κής Jερά Σύνοδος, \ν τB yηθείσC Συνεδρίs Αoτ&ς, aπεφάσισε νά παρακα-
λέσC vµtς xπως προβ&τε εcς τKς σχετικKς \νεργεNας διK τIν \πιτυχNαν τMν 
σκοπMν τ&ς \ν λHγ{ «PβδοµKδος». ∆Yνασθε, iς \κ τοYτου, xπως διοργαν]-
σητε εcδικKς \κδηλ]σεις, \κθRσεις, διαλRξεις κ.λπ., διK νK προβKλητε τHσον 
τH nεραποστολικHν πνεmµα τ&ς OκκλησNας γενικMς, xσον καN τH \πιτελοYµε-
νον vπ' Αoτ&ς ^ργον. Αn \ν λHγ{ πρωτοβουλNαι δRον xπως vλοποιηθMσι καί 
δι' _τέρων \νοριακMν δραστηριοτIτων, xπως κYκλων µελRτης }γNας Γραφ&ς, 
ΚατηχητικMν ΣχολεNων, _σπερινMν κηρυγµάτων ~ ραδιοφωνικMν καί διαδι-
κτυακMν \κποµπMν. 
 ∆ιK τήν γνωστοποίησιν τ&ς iς ε�ρηται «PβδοµKδος» καί τIν προετοι-
µασNαν τMν καταλλIλων \κδηλ]σεων καN µαθηµKτων κατηχIσεως θK aπο-
σταλB \ντHς τMν προσεχMν lµερMν εcς τοYς καθ' vµtς JεροYς ΝαοYς, καθ' 
xν τρHπον aποστRλλεται τH δελτNον τ&ς «Φων&ς ΚυρNου», µNα πεντKχρωµος 
aφNσα 50×70 _κ. 
 ΚατK τIν ΚυριακIν δέ τ&ς �ρθοδοξNας, 5ην Μαρτίου \.^., περιαχθI-
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σεται δNσκος πρHς οcκονοµικIν \νNσχυσιν τMν nεραποστολικMν Μητροπό-
λεων καί OπισκοπMν εcς $φρικIν καN $σNαν, διά τήν aποστολήν \κκλησια-
στικMν εcδMν, διά τήν προµήθειαν καί aποστολήν λειτουργικMν καί λοιπMν 
βιβλίων καί, aσφαλMς, διά τήν aπρόσκοπτον συνέχισιν τ&ς καταβολ&ς τοm 
ζωτικ&ς σηµασίας µηνιαίου \πιδόµατος εcς 556 cθαγενεwς Κληρικούς, πρός 
συντήρησιν τMν cδίων καί τMν πτωχMν οcκογενειMν των. OπNσης, κατK πα-
λαιKν συνIθειαν, εcς τIν προσπKθειαν αoτIν συµµετRχουν καN τK µRλη τMν 
ΚατηχητικMν ΣχολεNων δι' οcκονοµικ&ς συνεισφορtς. 
 ΤK συγκεντρωθησHµενα ποσK \κ τοm εcς τοYς JεροYς ΝαοYς περι-
αχθησοµRνου δNσκου καN τK \κ τ&ς συνδροµ&ς τMν µαθητMν τMν Κατηχη-
τικMν ΣχολεNων παρακαλοmµεν xπως aποσταλMσιν aνυπερθRτως gως τ&ς 
30.4.2023 εcς τHν vπ� aριθ. GR0501101460000014655807494 λογαριασµHν τ&ς 
Oθνικ&ς Τραπέζης vπH τIν ^νδειξιν «$ποστολικI ∆ιακονNα, διK τIν Oξωτε-
ρικIν JεραποστολIν». 
 Παραγγέλλοµεν δέ xπως l κατKθεσις γνωστοποιηθB εcς τήν Jεράν 
Σύνοδον διά σχετικοm διαβιβαστικοm σηµειώµατος, κατά τήν \κκλησιαστι-
κήν τάξιν, κοινοποιουµένου καί εcς τό �ρµόδιον Γραφεwον Oξωτερικ&ς Jε-
ραποστολ&ς τ&ς $ποστολικ&ς ∆ιακονNας.  
 �σαύτως, παρακαλοmµεν xπως οnαδήποτε προσφεροµένη οcκονοµική 
\νίσχυσις πρός τάς χώρας τ&ς nεραποστολ&ς aποστέλλεται διά τ&ς $ποστο-
λικ&ς ∆ιακονίας καN οoχN aπ' εoθεNας vφ� vµMν εcς διKφορα JεραποστολικK 
ΚRντρα ~ JεραποστολικοYς ΣυλλHγους καN Σωµατεwα, καN τοmτο �να λαµβά-
νηται vπH τ&ς }γιωτάτης OκκλησNας τ&ς Pλλάδος _νιαNως καN vπευθYνως 
µέριµνα πρός vποβοήθησιν τοm λNαν σοβαροm ^ργου τ&ς Oξωτερικ&ς Jερα-
ποστολ&ς. Τοιουτοτρόπως l προσφορά θά δηµοσιεύηται µέσ{ τοm \πισήµου 
τριµηνιαίου nεραποστολικοm Περιοδικοm τ&ς Oκκλησίας τ&ς Pλλάδος 
«Πάντα τά �θνη», πρός εoρυτέραν γνωστοποίησιν τ&ς µαρτυρίας τ&ς καθό-
λου συνυπουργίας τ&ς Oκκλησίας lµMν εcς τό vψηλόν ^ργον τοm εoαγγελι-
σµοm τMν \θνMν. 

Τέλος, xσαι \κ τMν JερMν Μητροπόλεων δέν ^χουν aποστείλει τά 
χρηµατικά ποσά \κ τMν περιαχθέντων κατά τά παρελθόντα ^τη δίσκων πα-
ρακαλοmνται xπως καταβάλωσι ταmτα, �µοm µετά τMν συλλεγησοµένων 
κατά τήν \φετινήν δισκοφορίαν, εcς τόν προαναφερθέντα τραπεζικόν λογα-
ριασµόν τ&ς Oθνικ&ς Τραπέζης. 
 ∆ιK πλείονας πληροφορNας σχετικMς πρός τIν διοργKνωσιν τ&ς \ν λH-
γ{ «PβδοµKδος» δYνασθε νK aπευθYνησθε εcς τH Γραφεwον Oξωτερικ&ς Jε-
ραποστολ&ς τ&ς $ποστολικ&ς ∆ιακονNας (τηλ. 210 7272315 - 316). 
 
 

OντολB τ&ς Jερtς Συνόδου 
� $ρχιγραµµατεYς 

 
 
 

† � �ρεMν Φιλόθεος  



 
3 

 
 
 

Κοινοποίησις: 
$ποστολικήν ∆ιακονNαν 
τ&ς Oκκλησίας τ&ς Pλλάδος 


