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Μαρτίου 2019
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς Μείζονος Φιλαδελφείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἔχοντας ἤδη εἰσέλθει εἰς τήν Ἀγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, σύµπας ὁ Ὀρθόδοξος κόσµος
προετοιµάζεται διά τήν µεγάλην καί σπουδαίαν Ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τήν
25ην Μαρτίου. Διά τόν Ἑλληνισµόν ὅµως, ἡ ἡµέρα αὐτή εἶναι διπλῶς σηµαντική, καθώς ἑορτάζουµε καί
ἐνθυµούµεθα τήν ἀρχήν τοῦ µεγάλου Ἀγῶνος τοῦ 1821, κατά τόν ὁποῖον οἱ πρόγονοί µας πολέµησαν µας διά τήν
δικήν µας ἐλευθερίαν καί ἀνεξαρτησίαν ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν.
Μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐπιθυµώντας νά τιµήσουµε καί ἐµεῖς τήν Ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς µας
Παλιγγενεσίας καθώς καί ἐκείνους πού θυσιάσθηκαν κατ’ αὐτήν, θά πραγµατοποιήσουµε καί φέτος, ὡς γνήσιοι
θεµατοφύλακες τῶν ἑλληνικῶν µας παραδόσεων, τήν ἐτήσιαν Παρέλασιν εἰς τήν Φιλαδέλφειαν, τήν
Κυριακήν 7 Ἀπριλίου 2019. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία εἰς
τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φιλαδελφείας καί κατά τήν 1:00 µ.µ. θά ἀκολουθήσει ἡ Παρέλασις
εἰς τήν Λεωφόρον Benjamin Franklin.
Μέ συγκίνησιν σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι καί τήν φετινήν Παρέλασιν θά τιµήσουν µέ τήν παρουσίαν τους µέλη
τῆς Ἐθνικῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς τῆς Πατρίδος µας (Εὔζωνες), οἱ ὁποῖοι θά ἐπισκεφθοῦν τήν καθ’ἡµᾶς Ἱεράν
Μητρόπολιν καί θά λαµπρύνουν µέ τήν παρουσίαν τους τόν φετινόν ἑορτασµόν τῆς 25ης Μαρτίου εἰς τήν
Φιλαδέλφειαν.
Τήν ὅλην διοργάνωσιν διά τήν ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν τῶν Εὐζώνων ἐνταῦθα, ἔχει ἀναλάβει ἡ
Ὁµοσπονδία Ἑλληνοαµερικανικών Σωµατείων Μείζονος Φιλαδελφείας, ἡ ὁποία ὅµως χρειάζεται ἀπαραιτήτως
καί τήν δικήν µας οἰκονοµικήν βοήθειαν. Γνωρίζω πολύ καλῶς, ὅτι πάντοτε συµβάλλετε διά τήν ἐπίτευξιν τέτοιων
ἱερῶν στόχων καί εἶµαι πεπεισµένος ὅτι δι’ἀκόµη µίαν φοράν θά βοηθήσετε ἐνισχύοντας τήν Ὁµοσπονδίαν διά
τήν κάλυψιν τῶν πολλαπλῶν ἔξόδων πού προκύπτουν λόγῳ τῆς φιλοξενίας τῶν ὑψηλῶν αὐτῶν ἐπισκεπτῶν µας.
Παρακαλῶ θερµῶς ὅπως ἐνισχύσετε αὐτήν τήν ἐθνικοθρησκευτικήν µας ἐκδήλωσιν διά τῆς συµµετοχῆς
σας, τήν οἰκονοµικήν σας προσφοράν, καί ἐπίσης νά µεριµνήσητε ὅπως ἐνηµερωθῇ ὁ πιστός λαός τῶν
Ἐνοριῶν σας διά τήν Παρέλασιν καί συµµετάσχῃ εἰς τάς Ἑορταστικάς Ἐκδηλώσεις.
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