
 

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν

«Τὴν τρισυπόστατον θεότητα δοξάζομεν,
Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον,

οὐσιότητος μονάδα ἡνωμένην Σε,
προσκυνοῦντες τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως, 

καὶ τῆς δόξης Σου τυχεῖν ἀξιωθείημεν,
ὅπως ψάλλωμεν· δόξα Σοι τῷ Θεῷ ἡμῶν!»

Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
27.5.2014 ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ προσ-
κυνηματικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-
λων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας καὶ 
Πνευματικὸς τῆς Μονῆς, ὁ Σεβασμιώ- 

τατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, προ-
εξῆρχε τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργί-
ας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Νόρας κ. Μιχαὴλ καὶ ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος 
κατὰ παράκλησιν τοῦ Μητροπολίτου μας ὡμί-
λησε, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, γιὰ τὶς 
ἐνέργειες τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὴν Μυστη-
ριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν πνευματικὴ 
ζωὴ τῶν πιστῶν.

Συμμετεῖχαν ἐπίσης ἀρκετοὶ ἄλλοι 
Κληρικοί, Ἱερεῖς, Διάκονοι καὶ Ὑποδιά-
κονοι, καὶ πολλοὶ εὐσεβεῖς μετέλαβαν 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Καρπὸς τῆς Ἑνώσεως τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἦταν ἡ εὐλογία 

τῆς παρουσίας πολλῶν Μοναζουσῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ 

1



πολυσέβαστες Προεστῶσες Γερόντισσα Εὐπραξία, Καθηγου-
μένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν, 
Γερόντισσα Χριστονύμφη, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα, Γερόντισσα Ξένη, Καθ- 
ηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Θρακομακε-
δόνων καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μονὲς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν, Ἁγίου Στεφάνου Ἡρακλείου καὶ ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστή-
ριο τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Ἀχαρνῶν.

Ἐτίμησαν ἐπίσης τὴν Μονή μας μὲ τὴν παρουσία τους ἀξιό-
τιμοι πολιτικοὶ ἄρχοντες, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κος Μπουραΐμης 
μὲ συνεργάτες του, ὁ νεοεκλεγεὶς Δήμαρχος κος Παππούς, ὁ 

ὁποῖος προσῆλθε οἰκογενειακῶς, ὁ κος Σωτήριος Μασούρης 
καὶ ἄλλοι. 

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτά-
νευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν αὔλειο χῶρο 
τῆς Μονῆς καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων.

Κατόπιν, ἡ ὁμήγυρις τῶν εὐλαβῶν Πανηγυριστῶν παρεκά-
θησε μαζὶ μὲ τοὺς Ποιμένες μας ὑπὸ τὴν σκιὰν τῶν πεύκων 
στὸν ὑπαίθριο χῶρο, ὅπου ὅπως κάθε χρόνο προσφέρεται σὲ 
ὅλους μία λιτὴ Τράπεζα Ἀγάπης, ἐνῶ ἡ χορωδία Ἑλληνορ-

θόδοξη Κληρονομιά, ὑπὸ τὴν ὁδη-
γία καὶ ἔμπνευσι τοῦ π. Διονυσί-
ου Ἁγιοκυπριανίτου, ἐξέφραζε μὲ 
τὰ τραγούδια καὶ τὶς ἀπαγγελίες 
τῶν παιδιῶν τὴν ἁγνὴ χαρὰ τῆς ἐν 
Χριστῷ Συντροφικότητος.
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Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Παναγίῳ Πνεύματι, τῇ 
Ἁγίᾳ Τριάδι, τῇ χορηγούσῃ πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν 
δώρημα τέλειον! 


