Ἀριθμ. Πρωτ. 602-2019

Ἀξιότιμα
Μέλη τοῦ Συνδέσμου «Ἀργό»
Ἐνταῦθα
Ἀγαπητοί μου,
Κατὰ τὸ παρόν ἒτος, τὸ ὁποῖον χάριτι Θεοῦ διατρέχωμεν,
συμπληρώνονται πενήντα ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ὑπὸ
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.
Τὸ ἔτος τοῦτο ἀποτελεῖ ἱστορικὸν σταθμὸν διὰ τὴν πορείαν τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Χώρας τῆς Μπενελούξ, ἀφοῦ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως, ἀφουγκρασθεῖσα τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνταῦθα
Ὀρθοδόξου παροικίας, ἵδρυσε ἐδῶ καὶ πενήντα χρόνια εἰς τὴν περιοχὴν
ταύτην ξεχωριστήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. Μισὸς αἰώνας προσφορᾶς
ποιμαντικῆς. Μισός αἰώνας εἰς τὴν διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων ἀνεξαρτήτου
προελεύσεως.
Διὰ τὸ Χρυσοῦν τούτον Ἰωβηλαῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπηυθύναμεν ἐπίσημον πρόσκλησιν εἰς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τὸν
Βασιλέα τοῦ Βελγίου Φίλιππον, ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως εἰς τὸν Ἱερὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν κατὰ τὸ
Διορθόδοξον Συλλείτουργον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποίαν
ἀπεδέχθη. Κατὰ τὴν 17ην Μαρτίου 2019 ἡ ἐν Βελγίῳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἔζησε στιγμὰς ἱστορικὰς καὶ μοναδικάς. Ὁ ἀνώτατος Ἄρχων τοῦ κράτους,
τὸ ὁποῖον ἀνεγνώρισε ἐπισήμως τὴν Ἐκκλησίαν μας, διὰ τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ
παρουσίας, ἀνανέωσε, τρόπον τινά, τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὴν περίοπτον
θέσιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν τοπικὴν κοινωνίαν, κηρύσσων μὲ τὸν τρόπον
αὐτὸν καὶ τὴν ἔναρξιν τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Χρυσοῦ Ἰωβηλαίου τῆς
Μητροπόλεώς μας.

Ἡ λαμπρὰ ταύτη ἐπέτειος, σὺν Θεῷ, θὰ κορυφωθῇ τὸν προσεχῆ μήνα
Νοέμβριον, ὅτε καὶ θὰ ἀφιχθῇ εἰς τὰς χώρας τῆς Μπενελούξ ἡ Σεπτὴ
Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος. Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀρχίσῃ εἰς τὰς 5 Νοεμβρίου μὲ
Οἰκολογικὸν Συμπόσιον καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ ἐπισκέψεις εἰς Ἐνορίας μας εἰς
Ὁλλανδίαν, ἀκολούθως εἰς τὸ Βέλγιον μὲ τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τῆς
9ης Νοεμβρίου καὶ τὴν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τὸ ἐπίσημον
Δεῖπνον τῆς 10ης Νοεμβρίου εἰς τὰς Βρυξέλλας· τέλος καὶ εἰς τὸ Μέγα
Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβοῦργου.
Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς ἐπετείου ταύτης εἶναι μεῖζον ἱστορικὸν γεγονὸς καὶ
ἀφορᾶ ὅλους μας. Ἀπευθύνω, λοιπόν, προσκλητήριον σάλπισμα εἰς
ἅπαντας, ὅπως μετάσχητε εἰς τὰς ἑορταστικὰς ταύτας ἐκδηλώσεις, εἰς τὴν
μεγάλην ταύτην χαρὰν διὰ τὴν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν.
Διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ κόστους τῆς ὃλης διοργανώσεως δύναται ὁ
καθεὶς νὰ προσφέρῃ ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας του εἰς τὸν
ἀκόλουθον τραπεζικόν λογαριασμόν:
Iban: BE67363182733387
Bic: BBRU BE BB
Ἔνδειξιν : Contribution Jubilé Archevêché (1969-2019)
Ἄς ἑορτάσουμε γηθοσύνως τὴν λαμπρὰν ταύτην ἐπέτειον
μνημονεύοντες τοὺς πρὸ ἡμῶν καὶ τὰ ὅσα ἱερὰ καὶ ὅσια μᾶς παρέδωσαν,
δοξάζοντες τὸν Ἅγιον Θεὸν διὰ τὸ παρὸν, καὶ εὐχόμεθα διὰ τὸ μέλλον τῆς
Ὀρθοδόξου Παρουσίας ἐδῶ εἰς τὸ κέντρον τῆς Εὐρώπης.
Εὐχαριστῶν εὐγνωμόνως ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν ἀνταπόκρισιν σας
εἰς τὸ κάλεσμα τοῦτο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ διατελῶ μετ´ εὐχῶν
πατρικῶν καὶ τιμῆς ἰδιαζούσης.
Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου 2019

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

9ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΓΙΟΝ
Σάββατον 9 Νοεμβρίου 2019
17:30 Πατριαρχική Χοροστασία - Ὑποδοχὴ καὶ Μέγας Ἑσπερινὸς εἰς τὸν
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν
(Avenue de Stalingrad 34, 1000 Bruxelles) Εἴσοδος μέχρι 16.45´.
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
8:00-12:00 Ὄρθρος καὶ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν.
14:00 Δεξίωσις καὶ δυνατότητα συνάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
μετὰ τῶν πιστῶν εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Sint-Jan Berchmans College
(Rue des Ursulines 4, 1000 Bruxelles).
19:30 Ἐπίσημον Δεῖπνον εἰς τὴν Salle de Bal, Hôtel Steigenberger (Avenue
Louise 71, 1050 Bruxelles) Ἡ συμμετοχὴ προϋποθέτει πληρωμὴ 100€
κατ´ἄτομο στὸν λογαριασμὸ IBAN: BE25 3631 8273 2882, καὶ ἐγγραφὴ στὸ
mail: galabrussels@orthodoxia.be.
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
15.30 Διάλεξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ College d’Europe. «Ὁ
ρόλος τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν Εὐρώπην, σήμερον.» (Verversdijk 16 à Brugge).

