
 
 

           June 16th, 2020 

Dear Holy Trinity Parishioners and Friends, 

We hope you and your family are doing well during these challenging times. We sincerely hope that our live-streaming services 
hosted every Sunday, as well as our Online Sunday School, brings you comfort and keeps you connected with the Holy Trinity 
community.   

Recently, His Eminence Metropolitan Nathanael blessed the appointment of Rev. Fr. Chrysanthos Kerkeres as our Administrative 
Proistamenos. Fr. Chrysanthos is the Proistamenos for the St. George parish in Chicago. We continue to be blessed with the 
service of Rev. Fr. Dean Photos, who has lovingly offered divine services for us the past several months. Our sincere thanks to 
the Very Rev. Fr. Timothy Bakakos, our Chancellor, for his guidance and care as our Administrative Proistamenos the past 10 
months.  

As we continue to move forward, we would like to share some important news with you. Since the beginning of the year, we 
have accomplished many things: completing a successful move with the tremendous help and generosity from our parishioners, 
offering services at St. Lazaros Chapel with continued support from the community, achieving a successful first Stewardship 
Sunday, offering live-streaming of Holy Week services, reaching more than 150 parishioners by phone to check in and offer 
support, delivering live-streaming of Orthros and Divine Liturgy every Sunday, and continuing our Sunday School program 
through virtual communications. 

It is our great pleasure to announce that on June 1st the Bankruptcy lawsuit was resolved. Upon entry of the court order, Holy 
Trinity enters the next chapter of her history as a debt free community (including payments of outstanding bankruptcy fees). This 
is great news for our Holy Trinity family, as we can now begin fundraising and accepting donations to move forward into our 
next goal: to find a new location. 

Several locations are currently being surveyed for rental. For us to succeed, WE NEED YOUR HELP. Our first Stewardship 
Sunday brought us 47 families committed to Holy Trinity, and now our goal is to increase that number. Before the end of 2020, 
we will need to elect a Parish Council dedicated to the future of our beloved parish. We hope you will consider giving your time 
and talent in running for the Parish Council. 

Attached to this letter is the stewardship form you can fill out and send back with your commitment or you can complete it online 
at www.holytrinitychicago.com. If you are interested in becoming part of our parish team as a member of the Parish Council, 
please indicate your intention within your stewardship form. 

We offer you our heartfelt thanks for your dedication to Holy Trinity and for your participation. If you have any questions, please 
do not hesitate to reach out to us. Our Parish Council is here for you and the entire Holy Trinity community. Together, we will 
grow and together we will succeed.    

And he did rescue us from mortal danger, and he will rescue us again. We have placed our confidence in him, and he will continue 
to rescue us. 2 Corinthians 1:10 

Yours in Christ, 

Rev.Fr. Chrysanthos Kerkeres   James Lakerdas Parish Council President 
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Αγαπητοί ενορίτες και φίλοι της Αγίας Τριάδας,      16 Ιουνίου 2020 

Ελπίζουμε εσείς και η οικογένεια σας να είσαστε καλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ελπίζουμε ειλικρινά οι υπηρεσίες ζωντανής 
μετάδοσης που προσφέρουμε κάθε Κυριακή καθώς και το Διαδικτυακό Κυριακάτικο Σχολείο μας να σας χαροποιούν και να σας 
διατηρούν συνδεδεμένους με την κοινότητα της Αγίας Τριάδας. 

Προσφάτως, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. κ. Ναθαναήλ ευλόγησε το διορισμό του Αιδ. π. Χρύσανθου Κυρκίρη ως Διοικητικού μας 
Προϊσταμένου. Ο π. Χρύσανθος είναι ο Ιερατικός Προϊστάμενος για την Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στο Σικάγο. Συνεχίζουμε να 
έχουμε μαζί μας και τον Αιδ. π. Κωνσταντίνο Φώτο, ο οποίος προσφέρει με αγάπη τις υπηρεσίες του στην Κοινότητά μας τους 
τελευταίους μήνες. 

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στον π. Τιμόθεο Μπακάκο, τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Σικάγου, για την 
καθοδήγηση και το ενδιαφέρον του ως Διοικητικός μας Προϊστάμενος τους τελευταίους δέκα (10) μήνες.  

Καθώς συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικά από τα επιτεύγματα μας. Από τις αρχές 
της χρονιάς, έχουμε πετύχει πολλά!                                                 

*Ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη μετακόμιση, με την τεράστια βοήθεια και γενναιοδωρία των ενοριτών μας.  
*Προσφέραμε Θείες Λειτουργίες στο παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου. Διοργανώσαμε και ολοκληρώσαμε, με επιτυχία την πρώτη 
“Sunday Stewardship”  Κυριακή Οικονομικής Προσφοράς.  
*Προσφέραμε διαδικτυακή ζωντανή μετάδωση όλων των Θείων Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας.  
*Προσεγγίσαμε και εμψυχώσαμε μέσω τηλεφώνου περισσότερους από 150 ενορίτες. 
* Παρέχουμε μέχρι της παρούσης ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή και 
συνεχίζουμε το πρόγραμμα του Κυριακάτικου Σχολείου μέσω εικονικής επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη). 
Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ό,τι την 1η Ιουνίου επιλύθηκε η αγωγή πτώχευσης. Με την καταχώριση της δικαστικής 
απόφασης, η Αγία Τριάδα μπαίνει στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της ως μια Κοινότητα χωρίς χρέη!!! {συμπεριλαμβανομένων 
πληρωμών, εκκρεμών χρεωστικών χρεώσων} Αυτά είναι υπέροχα νέα για την οικογένεια της Αγίας Τριάδας, καθώς μπορούμε τώρα 
να ξεκινήσουμε τη συγκέντρωση χρημάτων και την αποδοχή δωρεών για να προχωρήσουμε στον επόμενο στόχο μας:   Να 
ξαναφτιάξουμε την Κοινότητα της Αγίας Τριάδας.  
Επί του παρόντος εξετάζονται αρκετές τοποθεσίες για ενοικίαση. Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας. “Sunday Stewardship“ μας έφερε 
47 οικογένειες αφοσιωμένες στην Αγία Τριάδα και τώρα στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτόν τόν αριθμό. Επίσης εις το τέλος του 
2020 θα χρειαστεί να εκλέξουμε ένα Κοινοτικό Διοικητικό Συμβούλιο αφοσιωμένο στο μέλλον της αγαπημένης μας ενορίας. 
Ελπίζουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να δώσετε το χρόνο και το ταλέντο σας στην εκλογή του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Εσωκλείστως θα βρείτε την αίτηση που μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας την επιστρεψετε με την δεσμευσή σας. Την ίδια 
αίτηση μπορείτε να την συμπληρώσετε on line at www.holytrinitychicago.com.  Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος τού Δοιηκητικού 
Συμβουλίου παρακαλούμε να το δηλώσετε στην εσώκλειστη αίτηση. 

Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση σας στην Αγία Τριαδα και για την προσφορά σας. Αν έχετε απορίες μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ιερατικός μας Προϊστάμενος και το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα απαντήσουν σε ολες τις απορίες σας.  

Καί μας εσωσε από θανάσιμο κίνδυνο, καί θά μας σώσει ξανά. Του έχουμε εμπιστοσύνη καί θά συνεχίσει νά μας σώζει. 2 
Κορινθίους 1:10 

 

Αιδ.π.Χρύσανθος Κυρκίρης                    Δημήτριος Λακέρδας 

                   Ιερ.Προϊστάμενος                                        Πρόεδρός Δοικ. Συμβουλίου 
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