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«Μαζί Μπορούμε» ‘Ερανος Υπέρ της Αποπερατώσεως της Εκκλησίας Μας 

“Εν τη οικία του πατρός μου, μοναί πολλαί εισίν» (Ιωαν. 14,2) 

 

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αγίου Νεκταρίου και 

Αγ. Γερασίμου: 

 Χαιρετίζω όλους εσάς με τα ανώτερα λόγια του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τα οποία 

αποτελούν την υπόσχεσή Του να ετοιμάσει ένα μέρος για όλους αυτούς που εργαστήκαν και εργάζονται προς δόξαν 

Θεού.   

 Στον οίκο του Πατρός μας υπάρχει χώρος για όλους.  Το σπίτι Του εδώ στη γη πρέπει να προσφέρει της ίδιες 

ανέσεις.  Για 30 και περισσότερα χρόνια το μικρό και ευλογημένο εκκλησάκι μας στο 261 Bloor Street στην Oshawa 

υπήρξε τόπος λατρείας και μας εξυπηρέτησε καλά.  Καθώς όμως ο πληθυσμός στην περιοχή μας αυξήθηκε ραγδαία, 

έγινε πιο επιτακτική η ανάγκη να προσφέρουμε περισσότερο χώρο, έτσι ώστε όλοι αυτοί που θέλουν να λατρεύουν 

και να δοξάζουν τον Θεό να έχουν τον χώρο να το κάνουν.  Η Ιερά μας Μητρόπολη αναγνωρίζοντας τη νέα αυτή 

πραγματικότητα αγόρασε το Σεπτέμβριο του 2009  ένα ακίνητο (πρώην Ρωμαικαθολικό Δημοτικό Σχολείο) και τώρα 

προχώρησε στο κτίσιμο της νέας μας ενορίας για να στεγάσει όλους του πιστούς της περιοχής.  Στο καινούργιο αυτό 

κτήριο υπάρχουν πολλές αίθουσες—αίθουσες οι οποίες θα παρέχουν  στους πιστούς χώρο για προσευχή, χώρο για 

μάθηση, χώρο για να μεγαλώσουν  να αυξηθούν, χώρο για αγάπη.  Αλλά μόνο όλοι μαζί μπορούμε  να κάνουμε το 

καινούργιο αυτό σπίτι, σπίτι μας.    

 Ήλθε η ώρα, αγαπημένοι μου Χριστιανοί, να κάνουμε το νέο βήμα όλοι μαζί.  Μόνο με τον ενθουσιασμό  και 

την οικονομική βοήθεια από όλους, τις προσευχές εκ βάθους καρδιάς και τη συνεχή αφοσίωση μπορούμε να 

κάνουμε την Εκκλησία αυτήν το σπίτι των παιδιών μας, το σπίτι των επόμενων γενών. 

 Ο ¨Ερανος αυτος είναι βασική προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτού του έργου.  Μέσα στο 

πακέτο αυτό θα βρείτε κα το σχετικό έντυπο για τις δωρεές.  Καθώς θα το δαβάζετε, ταπεινά σας ζητώ να σκεφτείτε 

τα λόγια του Κυρίου μας: “Μη θησαυρίζετε  υμίν θησαυρούς επι της γής... Θησαυρίζετε δε υμίν θησαυρούς εν 

ουρανώ, όπου ούτε σης ουοτέ βρώσις αφανίζει, και όπου΄κλέπται, ου διορήσσουσιν ουδέ κλεπτούσιν  όπου γαρ 

εστίν ο θησαυρός υμών εκεί έσται και η καρδία υμών» (Ματθ 6, 19-21).   

 Η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας είναι μαρτυρία της αφοσίωσής σας στην πίστη, στην ενορία, στην 

κοινότητα.  Εκ μέρους της Εκκλησίας, ευχαριστώ όλους θερμά και εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας όλες τις 

ευλογίες του Θεού.    
Με αγάπη Χριστού, 
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