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Δόσις ἀγαθὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων
 

Ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία
ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν

Tὴν Παρασκευή, 8η Νοεμβρίου 2014
 ἐκ. ἡμ., χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ 

Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἑώρτασε, ἐπὶ τῇ 
Συνάξει τῶν Ἁγίων Ἐπουρανίων Δυ-
νάμεων, ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν 
Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀττικῆς. 
Ἐτελέσθη κατὰ τὸ ἔθος Πανηγυρικὴ  

Ἀγρυπνία. Στὶς 19:00’ ἄρχισε ὁ Μέγας Ἑσπε-
ρινός, ἐψάλη δὲ ἐν συνεχείᾳ ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος μετὰ εἰδι-
κοῦ Πολυελέου, ἐπίσης δὲ μετὰ εἰδικῶν πολὺ κατανυκτικῶν 
Ἐγκωμίων καὶ Εὐλογηταρίων.

* * *
Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Οὐρανίων Προστατῶν τῆς Μονῆς κορυ-

φώθηκε μὲ τὴν Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία τῆς
Ὁποίας προΐστατο ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας καὶ Πνευματι-
κὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφό-
τητος, Μητροπολίτης Ὠ- 
ρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπ-
ριανός. Συμμετεῖχαν οἱ
Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος Μουρ-
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λᾶς, ὁ ἑορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μο-
νῆς καὶ π. Γεώργιος Γιάν, οἱ Ἁγιο-

κυπριανῖται Πατέρες Ἰωσὴφ
Ἱεροδιάκονος καὶ Ἀντώνιος
Ὑποδιάκονος, ὡς καὶ οἱ εὐ-
λαβεῖς Ὑποδιάκονοι Χρῖστος
Κατσούδας, Δημήτριος καὶ 
Χρῖστος Γιατράκου καὶ Ἀπό-
στολος Φύκιας.  
Παρέστησαν ἐπίσης, οἱ Ὁσι-

ώτατες Γερόντισσες Εὐπραξία 
Μοναχή, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν-

αγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν καὶ 
Ἰουστῖνα Μοναχή, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁ-

γίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, καὶ πολλοὶ φιλακόλουθοι καὶ φι-
λο-άγγελοι Ἀγρυπνισταί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πλεῖστοι ἐκοινώ-
νησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-

μένας μας, ἀναφέρθηκε στὴν παρουσία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων 
στὴν ζωή μας:

● Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι χριστοκεντρική, δηλαδὴ 
εὐσπλαγχνοκεντρική...

Εἶναι ἡ ἄσκησις τῆς εὐσπλαγχνίας ποὺ ἀνοίγει τὴν ὕπαρξί μας 
στὴν θέα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ περαιτέρω στὴν θέα τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει ἕνα περιστατικὸ ποὺ συνέβη, τὸν πε-
ρασμένο αἰῶνα, στὸν Ἀρχοντάρη τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κωνσταμονίτου. 

● Ὁ εὐλογημένος Γέροντας αὐτός, μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν 
προθυμία στὴν φιλοξενία, τὶς ὁποῖες, 
παρὰ τὴν κόπωσι πολλῶν ἐτῶν στὴν 
ἐπίπονη Διακονία του, ἔδειξε κατὰ 
τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Ἡγουμένου, 
ἀξιώθηκε νὰ δεξιωθῆ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρ-
χάγγελο Μιχαήλ... 

● Καὶ ἐμεῖς, ἀνοίγοντας εὐσπλαγ-
χνικὰ καὶ θυσιαστικὰ τὴν ὕπαρξί μας 
πρὸς τὸν κάθε Ἀδελφό μας, μποροῦ-
με νὰ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀξιωθοῦμε 
μὲ τὰ πνευματικά μας αἰσθητήρια 
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τῆς θέας τοῦ Θεοῦ... 
* * *

Τοῦ καιροῦ εὐδοκήσαντος, ἔγινε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-
λων πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς μετὰ ψαλμωδιῶν καὶ Δε-
ήσεων, καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας διένειμε στοὺς πι-
στοὺς τὸ συνήθες πλέον Ἀναμνηστικὸ-Κατηχητικὸ Φυλλά-
διο, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, μὲ τίτλο: «Οἱ Ἅγιοι 
Ἄγγελοι στὴν ζωή μας». 

 * * *
Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα συνηθροίσθη ἡ Ἀδελφότης 

ὑπὸ τὴν Πολυσέβαστη Γερόντισσά μας Ταξιαρχία Μοναχή, 
μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρός, γιὰ νὰ ἀνοίξη ἡ Περίο-
δος Η’ Συνάξεων μὲ μία σύντομη Σύναξι Ἀγγελική, πρὶν ἡ Σε-
βασμιότης του νὰ μεταβῆ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς γιὰ τὴν καθιερωμένη Ἀγρυπνία Μετανοίας, ἡ ὁποία 
μάλιστα συνέπιπτε μὲ τὴν μνήμη τοῦ προσφιλοῦς Ἁγίου Νε-
κταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ. 

Ἦτο γιὰ τὴν Ἀδελφότητα μία ἰδι-
αίτερη εὐλογία, ἐφ᾿ ὅσον οἱ νέες 
εὐθῦνες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μένος μας δὲν ἐπιτρέπουν πλέ-
ον ἕνα σταθερὸ πρόγραμμα 
γιὰ τὶς Ἀγγελικὲς Συνάξεις. 

● Ἡ Ἀδελφότης εὐχαρίστησε 
τὸν Σεβασμιώτατο Πνευματικό
της Πατέρα γιὰ τὴν φροντίδα καὶ 

http://www.hsir.org/pdfs/2014/11/21/20141121aAgionAggelon.pdf
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τὴν στήριξί του, καὶ εὐχήθηκε, ὅπως διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ Ἀει-
μνήστου Γέροντος καὶ Κτήτορος τῆς Μονῆς Μητροπολίτου 
Κυπριανοῦ († 17.5.2013) καὶ τῆς Ἀειμνήστου Συγκτητορίσσης 
Γεροντίσσης Κυπριανῆς Μοναχῆς († 15.2.2000), ἡ Παναγία Μη-
τέρα μας καὶ οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι τὸν ἐνισχύουν καὶ συμπαρίσταν-
ται στὴν ὅλο καὶ περισσότερο διευρυνόμενη Διακονία του. 

Ἡ Σύναξις ἄνοιξε μὲ μία ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὴν ἀναγκαιό-
τητα τῆς καλλιέργειας τῆς Δογματικῆς Συνειδήσεως γιὰ τὴν 
ἑδραίωσι καὶ ἐμβάθυνσι τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς μας, δηλαδὴ 
τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους. Ἐν συνεχείᾳ μελετήσαμε τὴν διήγη-
σι μιᾶς ἐμφανίσεως τῆς Παναγίας μας καὶ ἐμβαθύναμε στὸν 
κεντρικὸ ρόλο τῆς ἀσκήσεως τῆς εὐσπλαγχνίας στὴν προσω-
πικὴ καὶ κοινοβιακή μας ζωή.

Γιὰ τὴν διπλῆ αὐτὴ εὐλογία 
δόξα καὶ εὐχαριστία 

στὴν πανεύσπλαγχνο Ἁγία Τριάδα! 
 

† Μ.Μ.Ἁ.
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