
■ Στὸ εὐλογημένο Μοναστηράκι Της στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς

Ἡ Πανήγυρις 
τῆς Παναγίας μας Μυρτιδιωτίσσης 

Πηγὴ Θεομητορικῶν καὶ Σταυροαναστασίμων εὐλογιῶν

Tὴν Τετάρτη,  24η Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει
 τῆς Παναγίας μας Μυρτιδιωτίσσης, ἑώρτασε ἡ ὁμώνυ-

μη Γυναικεία Μονὴ στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.
Παρὰ τὴν κόπωσί του –μόλις τὴν παραμονὴ τὸ βράδυ 

εἶχε ἐπιστρέψει ἀπὸ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν νεοπαγῆ 
Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἔσπευσε νὰ μετα-
φέρη τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας 
στὴν Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία καὶ 
τὴν χαριτωμένη αὐτῆς Ἀδελφότητα, ἀλλὰ βεβαίως καὶ σὲ 
ὅλο τὸ φιλέορτο ἐκκλησίασμα.

Ἐτέλεσε τὸν πανηγυ-
ρικὸ Ὄρθρο καὶ τὴν Ἀρ-
χιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία μετὰ τοῦ Ἐφημερίου 
τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. Πρε-
σβυτέρου π. Σωτηρίου Γι-
ούλη, τῶν Ἁγιοκυπρια-
νιτῶν Πατέρων, Γαβριὴλ 
Ἱεροδιακόνου καὶ Ἀντω-

νίου Ὑποδιακόνου, ὡς καὶ τῶν Ὑποδιακόνων Δημητρίου 
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Γιατράκου καὶ Χρίστου Κατσούδα.
Οἱ σεβαστὲς Γερόντισσες Ταξιαρχία Μοναχὴ καὶ Ἰουστῖνα 

Μοναχὴ παρίσταντο ἐπίσης μὲ μέλη τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν. 
Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν συμμε-

τεῖχαν στὸ Μυστήριο τῆς Ζωῆς.
Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Μνημόσυνο 

τῶν ἀειμνήστων Κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἰδιαιτέρως δὲ 
τῆς Κτητορίσσης καὶ πρώτης Καθηγουμένης Ὁσιωτάτης 
Εὐγενίας Μοναχῆς.

Ἔπειτα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀπηύθυνε σύν-
τομο λόγο οἰκοδομῆς, ὑπογραμμίσας τὸ ἰδιαίτερο χρῶμα-
νόημα, τὸ ὁποῖο δίνει ὁ σύνδεσμος τῶν Θεομητορικῶν 
Ἑορτῶν μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας κατὰ τὴν διά-
ρκεια τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Προέτρεψε τοὺς εὐσεβεῖς νὰ ἀκο-
λουθήσουν τὴν ἀποκαλυπτικὴ θε-
ωρία τοῦ Ὁσίου Ἀββᾶ Ποιμένος, ὁ 
ὁποῖος εὑρέθη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ 
ἔνδακρυς μὲ τὴν Παναγία μας 
κάτω ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο Χρι-
στό μας, καὶ αὐτὴ ἡ στάσις νὰ γί-
νη ἕνα συνεχὲς μετανοητικὸ βίωμα: 

«Ὁ ἐμὸς λογισμός, ὅπου ἡ Ἁγία 
Μαρία ἡ Θεοτόκος ἔστηκεν καὶ ἔκλαιεν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ 
τοῦ Σωτῆρος, κἀγὼ ἤθελον πάντοτε οὕτω κλαίειν».

Μετὰ τὴν καθιερωμένη Λιτανεία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τῆς 
Παναγίας μας Μυρτιδιωτίσσης καὶ τῆς ἐπίσης ἑορταζού-
σης Ἁγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης, ὡς καὶ τὴν εὐλόγησι 
τῶν Ἄρτων, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας διένειμε 
στοὺς πιστοὺς μία εὐλογία ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γεύματος Ἀγάπης, τὸ ὁποῖο πα-
ρέθεσε σὲ ὅλους ἡ φιλόξενη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν πρόσφατη Ἐπίσκεψί του 
στὴν Σουηδία καὶ στὴν μεγάλη ἀξία τῆς Γνήσιας Μαρτυ-
ρίας τοῦ ἐκεῖ μικροῦ Ποιμνίου μας, ἐν μέσῳ μιᾶς κοινωνίας 
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ὅλο καὶ περισσότερο βυθιζόμενη «ἐν σκιᾷ (πνευματικοῦ) 
θανάτου».

Δόξα καὶ εὐχαριστία στὴν Παναγία Μητέρα μας Μυρτι-
διώτισσα, ἡ Ὁποία μᾶς ἐχάρισε μία τόσο εὐλογημένη, ἀνοι-
ξιάτικη καὶ ἀνακαινιστικὴ ἐμπειρία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ Αὐτῆς.    
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