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                Father’s Day 2020                                                                   

 

 

The Very Reverend and Reverend Clergy  

Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish 

Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek 

Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout 

Orthodox Christians of the Communities of the Greek Orthodox Metropolis of  

New Jersey 

 

 

My Beloved in the Lord,  

 

 Our Lord, God, and Savior Jesus Christ has placed numerous people in our lives 

who have guided us, formed us, and inspired us. He has given us a family, parents, 

godparents, and friends who assist us and make us the people we are today. One of the 

most important people we have in our lives and, on a biological level, someone without 

whom we cannot exist, is our father. Today, we have the opportunity to recognize all of 

the fathers in our lives and to acknowledge their contributions which have led us to who 

we are as persons today.  

 

 The role of the father, however, is not restricted to biological limitations. Whereas 

we celebrate and honor our biological fathers and grandfathers, we must also remember 

to honor and recognize our priests, our spiritual fathers, our godfathers, and people who 

serve as father figures to us. The role that these fathers have played in our lives cannot 

be quantified since each has offered us a unique expression of fatherhood. They have 

nurtured us and guided us. They have imparted to us their wisdom and morals. They 

have protected us and provided for us. Moreover, they have sought to follow the path 

that God has set before them so that, through their fatherhood, they might lead their 

children, whether biological or spiritual, to the ineffable glory of God. Of all the fathers, 

that exist, however, we must not neglect to honor and give praise to our singular, 

common and most sacred Father, our Father in Heaven, our Lord and our God, who 

created us in His image and likeness. The One who continuously guides, protects, and 



 
 

illumines our heart and our mind. The Father who knows no limits and who out of an 

abundance of love, keeps us close to His bosom, irrelevant of our shortcomings.     

 

My dearly beloved in the Lord, I beseech you to keep a strong connection with 

both your Heavenly Father and with your earthly fathers. Praise and glorify the Name of 

your Heavenly Father and I paternally encourage you to keep the Fifth Commandment 

when He tells us, “Honor your father and your mother, so that you may live long in the 

land the Lord your God is giving you” keeping these words in the forefront of your heart 

and mind. Furthermore, let us give thanks to God for our earthly fathers, whether they 

are related to us by blood or by spirit. Keep this relationship strong so that you may 

continually be blessed with their wisdom and guidance. Fathers, be willing to offer your 

love and care for all of your children and lead them on the path to salvation which is only 

possible through Christ. It is with these thoughts that I wish you all a Happy Father’s 

Day. Assuring you of my love, gratitude and respect, and praying that God, in His 

Fatherly compassion, blesses all of you this day, I remain 

 

 

With Paternal Love and Blessings, 

 
         † E V A N G E L O S 

Metropolitan of New Jersey 
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 2020 

 

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 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  

 

 Ἡ σημερινή ἡμέρα, Κυριακή 21 Ἰουνίου, εἶναι ἀφιερωμένη παγκοσμίως στόν 

ρόλο καί τήν σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα στήν ζωή ὅλων μας. Γνωρίζουμε 

βέβαια ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ πατέρα, ὅπως καί ἡ ἑορτή τῆς μητέρας, δέν εἶναι 

ἐκκλησιαστική ἑορτή, δηλαδή δέν ἔχει σχέση μέ τόν ἑορτολογικό λειτουργικό κύκλο 

τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὅμως μιά καλή εὐκαιρία νά φέρουμε στήν σκέψη μας τήν 

σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τοῦ πατέρα στήν ζωή κάθε ἀνθρώπου καί νά ἐκφράσουμε 

τήν εὐγνωμοσύνη μας σέ αὐτούς τούς ἥρωες τῆς καθημερινότητας, πού πασχίζουν 

καί θυσιάζονται ὥστε νά ἀναθρέψουν τίς οἰκογένειές τους καί νά τίς ὁδηγήσουν στήν 

ἐπιτυχία. 

 

 Στήν ζωή κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἡ παρουσία τοῦ «πατέρα» εἶναι ἔντονη 

καί ἀναγκαία, καθώς ὁ Οὐράνιος Πατέρας, ὁ Θεός, καταλαμβάνει πρώτη θέση στίς 

ψυχές μας. Σέ Αὐτόν πιστεύουμε, Αὐτόν λατρεύουμε καί Ἐκεῖνον ὁμολογοῦμε ὡς τόν 

Κτίστη καί Πλαστουργό μας. Μάλιστα, ἀναγνωρίζουμε τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη Του 

πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ Ἑκεῖνος ἔδωσε τόν ἀγαπημένο Του Ὑιό, τόν Ἰησοῦ 

Χριστό, νά θυσιασθεῖ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ὅπως λέγουμε καί στήν Θεία 

Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ὅς τόν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, 

ὥστε τόν Υἱόν σου τόν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ' 

ἔχῃ ζωήν αἰώνιον». 

 

 Ἀκόμη, ὁλόκληρη ἡ Ὀρθόδοξος πίστη καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, 

στηρίζεται στό ἔργο καί τήν σοφία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Ἐκεῖνοι, ἐμπνεόμενοι 

ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεολόγησαν καί ἐξέφρασαν τά δόγματα καί τίς 

ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, καί ἔτσι ἐμεῖς σήμερα, ἔχουμε τήν πληρότητα τῆς 

διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας μας, χάρη σέ ἐκείνους. Ἐπίσης, κάθε πιστός καί εὐσεβής 



 
 

Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἔχει τόν δικό του πνευματικό πατέρα, τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος τόν 

καθοδηγεῖ πνευματικά διά τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως καί τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί 

τόν χειραγωγεῖ εἰς Χριστόν. 

 

 Βλέπουμε λοιπόν ἀπό τά παραπάνω, πόσο σημαντική εἶναι ἡ παρουσία τοῦ 

«πατέρα» στήν ζωή μας. Μετά ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα, τόν Θεό, τούς Ἁγίους 

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τούς πνευματικούς μας πατέρες, τούς Ἱερεῖς μας, 

ἔχουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες. Ἐκείνους πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί τήν 

συνεργασία τῶν λατρεμένων μητέρων μας, μᾶς ἔφεραν στόν κόσμο καί καθημερινά 

γίνονται θυσία ὥστε νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους. Σήμερα, λοιπόν, μέ τήν εὐκαιρία 

τῆς κοσμικῆς ἑορτῆς τοῦ πατέρα, ἄς ἐκφράσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν 

εὐγνωμοσύνη μας, καί ἀς ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς σαρκικούς ἀλλά καί 

τούς πνευματικούς μας πατέρες γιά ὅσα μᾶς προσέφεραν καί συνεχίζουν νά μᾶς 

προσφέρουν. Νά εὐχαριστήσουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες γιά τίς θυσίες τους, 

τούς ἀγῶνες τους, τούς ἰδρῶτες τους, τά δάκρυά τους, καί τήν ἀγωνία τους νά μᾶς 

μεγαλώσουν καί νά μᾶς κάνουν καλούς καί χρήσιμους ἀνθρώπους γιά τήν Κοινωνία. 

Νά τούς ἐυχαριστήσουμε πού μαζί μέ τίς μητέρες μας, ἔβαλαν καί ἀκόμα βάζουν τόν 

ἑαυτό τους καί τίς ἀνάγκες σέ δεύτερη μοῖρα, ὥστε νά μήν λείψει τίποτα ἀπό τήν 

οἰκογένειά τους. Καί ὅλως ἰδιαιτέρως νά εὐχαριστήσουμε τούς πατέρες ἐκείνους πού 

διδάσκουν τά παιδιά τους μέ τό παράδειγμά τους, τήν πίστη στόν ἀληθινό Τριαδικό 

Θεό, τά φέρνουν στήν Ἐκκλησία καί νοιάζονται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Αὐτό 

εἶναι πράγματι τό μεγαλύτερο δῶρο καί ἀγαθό πού μπορεῖ νά προσφέρει ἕνας 

πατέρας στά παιδιά του.   

 

 Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς καλούς μας πατέρες, τίς οἰκογένειές σας, καί νά 

χαρίζει ἀνάπαυση σέ ἐκείνους τούς πατέρες μας πού δέν εἶναι πλέον ἀνάμεσά μας, 

ἀλλά εὑρίσκονται στόν Οὐρανό. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πάντοτε θά τούς συνοδεύει ὡς 

θερμή προσευχή στόν Πανάγιο Θεό. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα! 

 

 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν, 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

+ Ὁ Νέας  Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  

 

  
  

 
 


