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«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόµα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ».
(Παροιµιῶν 19:17)

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 Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Ἀναγνωρίζοντας καὶ τιµώντας τὴν πολυεπίπεδη προσφορὰ τῆς Ἐθνικῆς
Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ποὺ ἀκούραστα προσφέρει στὴν Ἐκκλησία µας ἀλλὰ καὶ
στὴν ἀνθρωπότητα ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀνακηρύσουµε τὴ σηµερινὴ Κυριακὴ τοῦ
Καλοῦ Σαµαρείτη, ὡς Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος. Δὲν
µποροῦµε νὰ διανοηθοῦµε τὴν ὕπαρξη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς χωρὶς τὴ
Φιλόπτωχο. Κάθε ἐνορία σὲ ὅλη τὴν Ἀµερικὴ ἔχει γευθεῖ τὴν προσφορά, τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ποὺ εἶναι γιὰ ὅλους
µας, οἱ ἀδελφὲς τῆς Μάρθας καὶ τῆς Μαρίας, οἱ ἀφιερωµένες διακόνισσες τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς εὐρύτερης κοινότητας, τὰ ζωντανὰ παραδείγµατα τῆς
διδασκαλίας τοῦ Κυρίου µας.

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ὀνοµασία Φιλόπτωχος (Φίλες τῶν πτωχῶν). Οἱ πράξεις
φιλανθρωπίας καὶ ἐλεηµοσύνης τῆς Φιλοπτώχου ἐκφράζουν τὸν τρόπο ζωῆς τῶν
κοινοτήτων µας παντοῦ στὴν Ἀµερική. Δίνουν σὲ ὅλους µας τὴν εὐκαιρία νὰ εἴµαστε
εὐτυχεῖς καὶ χαρούµενοι µὲ τὸ νὰ κάνουµε καλὲς πράξεις καὶ γιὰ αὐτὸ ὀφείλουµε νὰ
ὑποστηρίζουµε γεναιόδωρα τὶς φιλανθρωπικές τους δράσεις µὲ κάθε τρόπο.
Ἀφιερώνοντας αὐτὴ τὴν Κυριακή, ποὺ ἀναγινώσκεται ἡ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ
Σαµαρείτη, στὶς Κυρίες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου, ἀναγνωρίζουµε τὴ γεναιοδωρία
καὶ τὴν ἀγάπη µὲ τὴν ὁποία ἀναζωογωνοῦν τὴν καθηµερινότητα τῆς Ἐκκλησίας
µας. Τὶς εὐγνωµονοῦµε καὶ τὶς εὐχαριστοῦµε βαθύτατα γιὰ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης γιὰ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ παράδειγµα ποὺ δίνουν σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες
µας στὴν Ἀµερική, διότι ἄκουσαν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ Σαµαρείτη
ποὺ ἀποκαλοῦµε «Καλό»: «Ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι».
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

