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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2016 
 

Πρός 

ἅπαντας τούς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡµᾶς   

�ερᾶς �ητροπόλεως �ωαννίνων, 

ἕδρες τους. 

    

Θέµα:Θέµα:Θέµα:Θέµα: «'βδοµάδα *ξωτερικῆς �εραποστολῆς - Συµµετοχή τῶν ἐνοριῶν – ∆ισκοφορία» 

 

8γαπητοί ἐν :ριστ; ἀδελφοί καί συλλειτουργοί. 

= �ερά Σύνοδος τῆς *κκλησίας τῆς *λλάδος διοργανώνει κι ἐφέτος τήν ««««'βδοµάδα 'βδοµάδα 'βδοµάδα 'βδοµάδα 

*ξωτερικῆς �εραποστολῆς»*ξωτερικῆς �εραποστολῆς»*ξωτερικῆς �εραποστολῆς»*ξωτερικῆς �εραποστολῆς», κατά τήν ?’ 'βδοµάδα τῶν @ηστειῶν (20 – 26 �αρτίου 2016). 

Σκοπός τῆς ὡς ἄνω «'βδοµάδος» εἶναι ἡ ἐνηµέρωση τοῦ :ριστωνύµου πληρώµατος 

γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο πού διεξάγει ἡ *κκλησία µας ἀνά τήν Lἰκουµένη, διά τόν 

εὐαγγελισµό τῶν *θνῶν καί ἔνταξη αὐτῶν στό Σῶµα τοῦ ζῶντος Pυρίου µας �ησοῦ 

:ριστοῦ.   

�έ Συνοδική, λοιπόν, 8πόφαση τῆς 5ης Φεβρουαρίου ἐνεστ. ἔτους, ἡ ∆ιαρκής �ερά 

Σύνοδος µᾶς παρακαλεῖ, ὅπως προβοῦµε σέ σχετικές ἐνέργειες, γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ 

τῆς ἐν λόγT «'βδοµάδος». �ποροῦµε δηλ. νά διοργανώσουµε µέσα σέ αὐτή τήν 'βδοµάδα 

εἰδικές ἐκδηλώσεις, ὁµιλίες, ἐκθέσεις, προβολές κ.λ.π., προκειµένου νά προβάλουµε τόσνά προβάλουµε τόσνά προβάλουµε τόσνά προβάλουµε τόσο τό ο τό ο τό ο τό 

ἱεραποστολικό πνεῦµα τῆς Vρθοδόξου *κκλησίας,ἱεραποστολικό πνεῦµα τῆς Vρθοδόξου *κκλησίας,ἱεραποστολικό πνεῦµα τῆς Vρθοδόξου *κκλησίας,ἱεραποστολικό πνεῦµα τῆς Vρθοδόξου *κκλησίας,    γενικῶς, ἀφοῦ ἡ κίνηση πρός τά ἔθνη 

εἶναι µέσα στή φύση καί στήν ἀποστολή τῆς *κκλησίας ἀπ’ ἀρχῆς.        

Σέ Σέ Σέ Σέ ὅὅὅὅσες ἀπό τίς ἐνορίες µας λειτουργοῦν Pατηχητικά Σχολεῖα, δέον σες ἀπό τίς ἐνορίες µας λειτουργοῦν Pατηχητικά Σχολεῖα, δέον σες ἀπό τίς ἐνορίες µας λειτουργοῦν Pατηχητικά Σχολεῖα, δέον σες ἀπό τίς ἐνορίες µας λειτουργοῦν Pατηχητικά Σχολεῖα, δέον ὅὅὅὅπως, πως, πως, πως, κατά 

τήν    ἡµέρα τῆς Pυριακῆς τῆς Vρθοδοξίας, στό µάθηµα τῆς ἡµέρας, γίνει ἀναφορά στό στό µάθηµα τῆς ἡµέρας, γίνει ἀναφορά στό στό µάθηµα τῆς ἡµέρας, γίνει ἀναφορά στό στό µάθηµα τῆς ἡµέρας, γίνει ἀναφορά στό 

ἱεραποστολικό ἱεραποστολικό ἱεραποστολικό ἱεραποστολικό ἔἔἔἔργο, πού διεξάγει ἡ *κκλησία µας ἀνά τόν κόσµο,ργο, πού διεξάγει ἡ *κκλησία µας ἀνά τόν κόσµο,ργο, πού διεξάγει ἡ *κκλησία µας ἀνά τόν κόσµο,ργο, πού διεξάγει ἡ *κκλησία µας ἀνά τόν κόσµο,    ἀφοῦ πρῶτα 

ἐπιδείξουµε στά παιδιά τή µεγάλη ἀφίσα πού ἔχουµε παραλάβει ἀπό τήν ἱ. �ητρόπολη καί 

µοιράσουµε σέ αὐτά τούς σελιδοδεῖκτες, πού ἀναδεικνύουν τό θέµα «�εραποστολή». 

Pατά τήν Pυριακή τῆς Vρθοδοξίας,τήν Pυριακή τῆς Vρθοδοξίας,τήν Pυριακή τῆς Vρθοδοξίας,τήν Pυριακή τῆς Vρθοδοξίας, 20η �αρτίου 2015 – πρώτη ἡµέρα τῆς 

«'βδοµάδος *ξωτερικῆς �εραποστολῆς» - θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωµένος δίσκος θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωµένος δίσκος θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωµένος δίσκος θά περιαχθεῖ ὁ καθιερωµένος δίσκος ὑπέρ τοῦ 

σκοποῦ τῆς ἐξωτερικῆς �εραποστολῆς. Pαλόν εἶναι, πρό τῆς δισκοφορίας, ὁ καθένας ἀπό 

µᾶς νά πεῖ - ὅπως µπορεῖ- δυό λόγια καί νά νά νά νά ἐἐἐἐξηγήσει στό ἐκκλησίασµα, ξηγήσει στό ἐκκλησίασµα, ξηγήσει στό ἐκκλησίασµα, ξηγήσει στό ἐκκλησίασµα, ὅὅὅὅτι αὐτή ἡ τι αὐτή ἡ τι αὐτή ἡ τι αὐτή ἡ 

οἰκονοµική συνεισφορά µας εἶναι µιά ἐλάχιστη συµµετοχή στό τεράστιο οἰκονοµική συνεισφορά µας εἶναι µιά ἐλάχιστη συµµετοχή στό τεράστιο οἰκονοµική συνεισφορά µας εἶναι µιά ἐλάχιστη συµµετοχή στό τεράστιο οἰκονοµική συνεισφορά µας εἶναι µιά ἐλάχιστη συµµετοχή στό τεράστιο ἔἔἔἔργο, πού ργο, πού ργο, πού ργο, πού 






