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Centennial Celebration 1922 - 2022
September 30, 2022
My Beloved Parishioners of St. George Cathedral:
On Sunday, December 4, 2022, the election of FIVE (5) Parish Council Members will take place in the Social
Hall of our Cathedral. Voting will begin after the conclusion of the Divine Liturgy and will terminate at 3:00pm.
A Parishioner is eligible to be a candidate for election to the Parish Council if he or she fulfills the following
obligations:
1. According to the Article 25, Section 1, of the UPR Archdiocesan Regulations, any parishioner in good
standing of the Cathedral, for at least one (1) year immediately preceding the date of the election, 18 years or older,
and with a life according to faith canons of the Orthodox Church is eligible to be a candidate for the Parish Council.
2. According to the local bylaws of St. George Greek Orthodox Cathedral an individual must have met all
his/her financial obligations for the year 2021 and have satisfied at least fifty (50%) percent of the 2022 stewardship
commitment.
Serving on the Parish Council is an honor, a privilege, and a Christian ministry. It is considered a highly
sacred duty and all those who serve are called to represent Christ and the Orthodox Faith to all whom they
meet in all aspects of life and it takes time, commitment, love and effort to work together as a team to
accomplish the goal and mission of the Annunciation Cathedral spreading the Gospel of Christ to the world. A
Parish Council Member, under the leadership of the Presiding Priest, shall attend the Divine Liturgy, participate in the
Sacramental life of the Church, thereby setting an example for the parishioners, administer the affairs of the parish in
such a manner as to aid the Presiding Priest in the fulfillment of the Cathedral’s goal and mission, and be prepared to
attend monthly meetings. Saint Paul writes to the Church in Corinth: “Indeed, the body does not consist of one
member, but many. If the foot would say, ‘Because I am not a hand, I do not belong to the body,’ that would not make
any less a part of the body. And if the ear would say, ‘Because I am not an eye, I do not belong to the body,’ that
would not make any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole
body were hearing, where would the sense of smell be? But as it is, God arranged the members in the body, each one
of them, as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many members, yet one
body.” (1Cor.12: 14-20)
Please consider placing your name as a candidate for the Parish Council by completing the enclosed nomination
form. This nomination form requires your signature and the signatures of two other Parishioners in good
standing. All the candidates for the Parish Council must submit their nomination form to the Cathedral office
no later than Friday, November 4, 20221.
In His Service,

Very Reverend Archimandrite Ambrose Bitziadis-Bowers
Presiding Priest of the Cathedral
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Αγαπητοί Ενορίτες του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου:
Την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022, θα γίνουν στην Κοινοτική αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού, οι εκλογές για την
εκλογή των ΠΕΝΤΕ (5) μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 3:00 μ.μ.
Κάθε ενορίτης για να είναι υποψήφιος ή υποψήφια για τις εκλογές του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, πρέπει να πληροί
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Καταστατικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής (UPR), για να
είναι κάποιος υποψήφιος για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει την οικονομική του συνδρομή ένα
έτος προ της ημερομηνίας των εκλογών, να είναι 18 ετών και άνω, και να ζει σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου
πίστεως μας.
2.
Επίσης, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη κανονισμών της Κοινότητος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου
Γεωργίου, ένα άτομο για να είναι υποψήφιο οφείλει να έχει τακτοποίηση την οικονομική του συνδρομή για το έτος 2021, και
να έχει προσφέρει τουλάχιστον το πενήντα (50%) τοις εκατό της υποσχεθήσης συνδρομής για το έτος 2022.
Το να υπηρετεί κανείς στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο είναι τιμή, προνόμιο, και αποτελεί μία χριστιανική πράξη. Η
συμμετοχή στο Εκκλ. Συμβούλιο θεωρείται εξαιρετικά ιερό καθήκον, και αυτοί που εκλέγονται από την ολομέλια
καλούνται λόγω της θέσεώς των να εκπροσωπήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Πίστη στην τοπική
κοινότητα και Ιερά Μητρόπολη. Για όλους όσους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να εργαστούν στο
Εκκλ. Συμβούλιο χρειάζεται να αφιερώσουν κάποιο χρόνο, δέσμευση, αγάπη και ιδιαίτερη προσπάθεια ομαδικής
συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου του Ευαγγελίου του Χριστού και της ιερής αποστολής του Καθεδρικού μας
Ναού για την διάδοση και μεταλαμπάδευση του Ευαγγελίου στον κόσμο.
Κάθε μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, υπό την καθοδήγηση του ιερατικώς προϊσταμένου, οφείλει να παρακολουθεί
την Θεία Λειτουργία κατά τις Κυριακές, να συμμετέχει στη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, δημιουργώντας
έτσι ένα παράδειγμα προς μίμηση στους υπολοίπους ενορίτες· να διαχειρίζεται τις διοικητικές υποθέσεις της ενορίας με ένα
τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τον ιερατικώς προϊστάμενο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, και να παρακολουθεί τακτικά
τις μηνιαίες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρός Κορινθίους Επιστολή: «καὶ γὰρ τὸ σῶμα
οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, -- οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ
σώματος; καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, -- οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; εἰ
ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ
σώματι καθὼς ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα.» (Α´ Κορ. 12.14-20)
Παρακαλούμε λοιπόν να σκεφθείτε καλώς πριν υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας για το Εκκλ. Συμβούλιο. Εφόσον
αποφασίσετε να συμμετάσχετε, υποβάλλετε το όνομά σας ως υποψηφίου στο συνημμένο έντυπο της υποψηφιότητας. Το
έντυπο αυτό οφείλει να εμπεριέχει την υπογραφή σας, καθώς και τις υπογραφές δύο άλλων τακτικών και κανονικών
μελών της κοινότητας, και οποίοι έχουν πληρώσει καλώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κοινότητα. Όλοι οι
υποψήφιοι για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της υποψηφιότητας στο γραφείο του
Καθεδρικού Ναού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4ης Νοεμβρίου, 2022.
Μετά της εν Χριστώ αγάπης,

Αρχιμανδρίτης
Αμβρόσιος Μπιτζιάδης-Μπόουερς
Ιερατικώς Προϊστάμενος

