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� ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

� ῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

῾Η ᾿Ετήσιος Πανήγυρις

τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς

τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

Τ
ΗΝ Παρασκευή, 2/15.10.2010, ἐπανηγύρισε γιὰ ἄλλη μία φορά, Θεοῦ

βοηθείᾳ, ἡ ῾Ιερὰ Μητροπολιτικὴ Μονὴ τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ

᾿Ιουστίνης Φυλῆς ̓Αττικῆς, μὲ τὴν συμμετοχή, ὅπως πάνοτε, μεγάλου πλήθους

εὐσεβῶν προσκυνητῶν τῶν Θαυματουργῶν ̔Αγίων Προστατῶν Αὐτῆς Κυπρι-

ανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης.

῾Η Πανήγυρις συνεκέντρωσε Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν

᾿Αθήνα καὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ

μέρη τοῦ κόσμου, ὅπου ὑπάρχουν ᾿Επισκοπὲς καὶ ῾Ιεραποστολὲς τῆς ῾Ιερᾶς

Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων ἤ ἑδρεύουν ᾿Αδελφὲς ᾿Εκκλησίες Αὐτῆς.

• Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. ᾿Επισκόπου

Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ὁ καθιερωμένος ῾Αγιασμὸς διὰ τῶν ῾Αγίων Κυπρι-

ανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης καὶ ἐτέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερὰ Λείψανα τῶν

ἑορταζομένων ῾Αγίων.

᾿Αργότερα, στὶς 19:00´, ἐτελέσθη μὲ πνευματικὴ μεγαλοπρέπεια ὁ Μέγας

῾Εσπερινός, στὸν ὁποῖον ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος ᾿Ωρεῶν κ.

Κυπριανός, ᾿Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, μετὰ τοῦ Σεβασμ. ᾿Επισκόπου

Τριάδιτσα κ. Φωτίου, τῆς ᾿Αδελφῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου

ἐν Βουλγαρίᾳ, ὡς καὶ τῶν ἑξῆς ᾿Επισκόπων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν

᾿Ενισταμένων: Σεβασμ. ᾿Επισκόπου Νόρα κ. Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς

Σαρδινίας, Σεβασμ. ᾿Επισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ ἀπὸ τὴν Πιστόϊα τῆς

᾿Ιταλίας, Θεοφιλ. ᾿Επισκόπων Πλοεστίου κ. ᾿Αντωνίου καὶ Γαλαζίου κ.

Διονυσίου ἀπὸ τὴν Ρουμανία, ὡς ἀντιπροσώπων τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ.
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Μητροπολίτου κ. Βλασίου, καὶ τῶν Θεοφιλ. ᾿Επισκόπων Χριστιανουπόλεως

κ. Χρυσοστόμου, Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου ἀπὸ τὴν ῎Ετνα τῆς Καλιφορνίας

τῶν Η.Π.Α., Μεθώνης κ. ᾿Αμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

῾Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. ̓Αγαθάγγελος, Πρωθιεράρχης τῆς ̓Αδελφῆς

Ρ.Ο.Ε.Δ., δὲν ἠδυνήθη νὰ προσέλθη, παρὰ τὴν θέλησί του, ἐξ αἰτίας μὴ

ἐγκαίρου ἐκδόσεως τῆς ἀπαιτουμένης βίζας, ἀλλὰ ἀπέστειλε ἑόρτιες εὐχές,

οἱ δὲ ᾿Αρχιερεῖς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου μας ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος, ᾿Αλανίας κ.

Γεώργιος καὶ Μακαριουπόλεως κ. ̓ Ιωάννης δὲν προσῆλθαν γιὰ λόγους ὑγείας.

Παρέστησαν ἐπίσης πολλοὶ Κληρικοί, προερχόμενοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν χώρα

μας, καὶ ἀπὸ τὴν Ρουμανία, Βουλγαρία, Σουηδία, ̓ Ιταλία, Ρωσία καὶ Η.Π.Α.,

Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ πλήθη εὐλαβῶν.

῾Εόρτιο κήρυγμα στὸ τέλος τοῦ ̔Εσπερινοῦ ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης

κ. ᾿Αμβρόσιος, ὑπενθυμίσας τὰ τῆς θαυμαστῆς ἱδρύσεως καὶ κατὰ Θεὸν

πορείας τῆς ἑορταζούσης ῾Ιερᾶς Μονῆς.

• Τὸ πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προΐστατο

ὁ Θεοφιλ. ̓Επίσκοπος ̓Ωρεῶν κ. Κυπριανός, ̓Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος

Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἐλειτούργησαν ἐπίσης οἱ

προαναφερθέντες ἐννέα ᾿Αρχιερεῖς, ἔλαβαν δὲ μέρος δεκάδες ῾Ιερεῖς, τρεῖς

Διάκονοι καὶ πολλοὶ ῾Υποδιάκονοι.

Μεταξὺ τῶν ἀναριθμήτων πιστῶν, συμπεριελαμβάνοντο ἀντιπροσωπεῖες

ἀπὸ τὶς ̔ Ιερὲς Μονές, ̓Ενορίες καὶ Κοινότητές μας ̔Ελλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξε-

φώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας.
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Μετὰ τὴν ᾿Απόλυσι τῆς πανηγυρικῆς πολυ-αρχιερατικῆς Θείας

Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔψαλε ἐντυπωσιακῶς, ὅπως καὶ στὸν Μέγα ̔Εσπε-

ρινό, ὁ Χορὸς τῶν ῾Αγιοκυπριανιτῶν, ὁ Θεοφιλ. ᾿Αναπληρωτὴς Πρόεδρος κ.

Κυπριανὸς ἀπηύθυνε σύντομο ἑόρτιο Χαιρετισμό, ὁ δὲ Θεοφιλ. Χριστια-

νουπόλεως κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε ὀνομαστικῶς τοὺς παρόντας

ἐπισήμους:

τὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ. Δημήτριο Μπουραΐμη, τὴν Δήμαρχο Ζεφυρίου κ.

Φωτεινὴ Γιαννοπούλου, τὴν ᾿Αντινομάρχι Δυτ. ᾿Αττικῆς κυρία Σταυρούλα

Δήμου, τὸν ᾿Αντινομάρχη ᾿Αν. ᾿Αττικῆς κ. Χάρη Δαμάσκο, τὸν Πρόεδρο

τοῦ Δημ. Συμβουλίου Φυλῆς κ. ᾿Αριστείδη Μπρέμπο, τοὺς Δημ. Συμβούλους

Φυλῆς κ.κ. ᾿Αναστάσιο ᾿Αραμπατζίδη, Κων/νο Κατσίλα καὶ Βασίλειο

Γκόλτσιο, ὡς καὶ ὑποψηφίους Δημάρχους καὶ Δημοτικοὺς Συμβούλους καὶ

ἐκπροσώπους τοπικῶν φορέων.

῾Ο καλὸς καιρός, πραγματικὴ θεία εὐλογία, ἐπέτρεψε νὰ πραγματοποιηθῆ

ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς ῾Ιερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν ῾Ιερῶν Λειψάνων τῶν

ἑορταζομένων ῾Αγίων, σὲ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καὶ πνευματικῆς χαρᾶς.

Παρετέθησαν κεράσματα στὸ μεγάλο ᾿Αρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου

ἀπηύθυναν ἑόρτιους χαιρετισμοὺς ὁ ἑλληνομαθὴς Σεβασμ. Τριάδιτσα κ.

Φώτιος ἐκ Σόφιας Βουλγαρίας, ὁ Θεοφιλ. Πλοεστίου κ. ̓Αντώνιος ἐκ μέρους

τῆς ᾿Αντιπροσωπίας τῶν Ρουμάνων ᾿Αδελφῶν καὶ ὁ Θεοφιλ. Φωτικῆς κ.

Αὐξέντιος ἀπὸ τὶς Η.Π.Α.

Στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Τράπεζα, ἑόρτιο καὶ ἐνθουσιώδη χαιρετισμὸ ἐν

κατακλεῖδι ἀπηύθυνε ὁ Νομικός μας Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος.
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• Δόξα καὶ εὐχαριστία ἀναπέμπεται στὸν ῞Αγιο Τριαδικὸ Θεό, γιὰ τὴν

μεγάλη δωρεὰ τῆς εὐλογημένης Πανηγύρεως τῶν Θαυματουργῶν ῾Αγίων

μας Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γεγονὸς πνευματικῆς καὶ

διορθοδόξου σημασίας, ἀλλὰ καὶ ᾿Αντι-οικουμενιστικῆς Μαρτυρίας.

�


