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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον
Ἐντιμότατους Ἂρχοντας 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 τῶν
Ἑλληνικῶν Σχολείων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων
Μείζονος περιφέρειας Φιλαδελφείας.
Ἀγαπητοί μου έν Κυρίω,
Μέ ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν ἑορτάζομε καί πάλιν ἐφέτος τήν μεγάλη Ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἀπευθύνωμεν
ὕμνους πρός τόν Θεόν διά τῆς Θείας Λειτουργίας, καί εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἡ
ὁποία ὡς ἐκλελεγμένη ἀπό τόν Θεόν ἀξιώθηκε νά γίνη ἡ Ἁγνή Κεχαριτωμένη Μητἐρα
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ἰδιαιτέρως ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες δοξολογοῦμεν τόν
Θεόν καί εὐχαριστοῦμεν Αὐτόν καί ἐπί τῆ εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς μας
παλιγγενεσίας καί τῆς ἐλευθερίας τῆς φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τόν
τουρκικόν ζυγόν τῶν τεσσάρων αἰώνων.
Τήν Κυριακήν 22 Μαρτίου, 2015, ὅπως κάθε χρόνον, θά λάβη χώραν εἰς τήν
μεγάλην καί ἱστορικήν πόλιν τῆς Φιλαδελφείας, ἡ μεγαλειώδης Παρέλασις τῶν
Ἑλληνορθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων καί Συλλόγων τῆς μείζονος περιφερείας,
μέ τήν ὁποίαν ἀποδίδομεν φόρον τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους τούς ἡρωϊκούς μας
προγόνους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν πίστιν των καί τό ἡρωϊκόν των φρόνημα, ἀποφάσισαν νά
θυσιάσουν τά πάντα διά νά ζήσωμεν ἡμεῖς ἐλεύθεροι, καί νά χαιρόμεθα τά ἀγαθά τῆς
ἐλευθερίας, τό μεγάλο αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός κάθε ἄνθρωπο, καί ὡς
Ἑλληνοαμερικανοί πολίτες εἰς τήν Μεγάλην αὐτήν χώραν, ἡ ὁποία ὡς ἡγέτις χώρα
σέβεται καί τιμᾶ τά ὑψηλά ἰδεώδη τοῦ Πολιτισμοῦ.
Ἀπό τήν Παρέλασιν αὐτήν δέν πρέπει νά λείψη κανείς, ὅλοι μέ μία καρδιά
παλλομένη άπό τά ἱερά καί τά ἐθνικά μας αἰσθήματα πρέπει νά δώσωμε ἕνα δυναμικό
παρόν, Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Σχολεῖα καί Ὀργανώσεις ἐνδεδυμένοι μέ τάς ἐθνικάς
μας στολάς καί μέ ἐπικεφαλῆς τήν Γαλανόλευκον πρέπει νά διακηρύξωμεν πρός πᾶσαν
κατεύθυνσιν ὅτι ἐξακολουθοῦμε νά διακατεχώμεθα ἀπό τά ὑψηλά καί μεγάλα ἰδεώδη τῆς
ἡρωϊκῆς μας ἑλληνικῆς φυλῆς μέ τά ὁποῖα καί διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλον εἰς τήν
διαμόρφωσιν τοῦ Πολιτισμοῦ εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον.
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Σᾶς καλῶ λοιπόν καί πατρικῶς σᾶς προτρέπω ὅπως προσέλθετε οἰκογενειακῶς εἰς
τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἡ ὁποία θά τελεσθή εἰς τόν Ἱερόν
Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φιλαδελφείας, καί εἰς τήν ἐφετεινήν Ἐθνικήν μας
Παρέλασιν ἡ ὁποία θά ἀκολουθήση εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, εἰς τήν ὁποίαν πρέπει νά
ἐμφανισθῶμεν ὡς μία ἑνωμένη καί δυναμική Ἑλληνορθόδοξη Ὁμογένεια τῆς Ἱεράς
Μητροπόλεως Νέας Νέας Ἰερσέης, μέ σημαίας καί λάβαρα, μέ ἐνθουσιασμόν καί πίστιν
εἰς τήν ἐλευθερίαν, ὡς γνήσιοι άπόγονοι τῶν ἡρώων τοῦ 1821, τῶν Μεγάλων μορφῶν τοῦ
ἱεροῦ ἀγώνος, ἡ θυσία τῶν ὁποίων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἔθνους
μας.
Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὅλοι θά συνεορτάσωμεν καί θά παρελάσωμεν μέ ἐθνικήν
ὑπερηφάνειαν, διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πατριωτικῶν χαιρετισμῶν
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