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Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος 

καὶ νέες Μοναχικὲς Ἀφιερώσεις

Τὴν Κυριακὴ πρὸς Δευτέρα, 30.11-
1.12.2015, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ συμ-

παθεστάτου Προστάτου τῶν Πτωχῶν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοπτώχων, ὁ Σύλ-
λογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» ἐπραγ-
ματοποίησε στὴν πάντοτε φιλόξενη 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Πανηγυρικὴ Ἀγρυ-
πνία μὲ Ἀπόδειπνο, πλήρη Ἀσματικὴ 

Ἀκολουθία καὶ Θεία Λειτουργία.
Στὸν ἑορταστικὸ χαρακτῆρα τῆς Πανηγύρε-

ως προσετέθη ἡ ἐν Χριστῷ χαρὰ τῶν πνευματικῶν Ἀρραβώ-
νων δύο νεαρῶν Μελῶν τῆς ὑπὸ τὴν 
Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην Γερόν-
τισσα Ἰουστῖνα εὐλογημένης αὐ-
τῆς Ἀδελφότητος.

Τῆς ὅλης κατανυκτικῆς Ἀγρυ-
πνίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμένας μας, Μητροπολί-
της Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανός, ὁ καὶ Πνευματικὸς Πατέρας 
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τῆς Ἀδελφότητος καὶ Ἐμπνευστὴς 
τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτή-

των τοῦ Συλλόγου.
Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμώτα-

τοι Πρεσβύτεροι π. Δωρόθεος 
Ξυναριανός, Ἐφημέριος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, π. Κωνσταντῖνος 

Τερζάκης καὶ π. Κωνσταντῖνος 
Σωτηριάδης, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται 

Πατέρες Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ καὶ 
Ὑποδιάκονος Ἀντώνιος, καθὼς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκο-
νοι Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Χρῖστος Κατσούδας.

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ τὶς 
Ἱερὲς Μονὲς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τῆς Παναγίας Μυρτι-
διωτίσσης Ἀφιδνῶν, Μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ ἄλλοι πολλοὶ 
εὐλαβεῖς φιλάρετοι καὶ φιλομόναχοι Ἀγρυπνιστὲς ἦσαν πα-
ρόντες καὶ συμπροσευχόμενοι, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ μετέ-
λαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία τοῦ Ὄρθρου ὁ Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τὴν Κουρὰν εἰς Ῥασοφόρον 
Μοναχὴν τῶν Δοκίμων Ἀδελφῶν Ἄννης (Ραούτσα, Ρουμα-
νικῆς καταγωγῆς) καὶ Γαλήνης (Συρανίδου, Ποντιακῆς κα-
ταγωγῆς), οἱ ὁποῖες ἐκλήθησαν Εὐφημία Μοναχὴ καὶ Παρα-
μυθία Μοναχὴ ἀντιστοίχως.

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του πρὸ τῆς τελετῆς τῆς Κουρᾶς, ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ὑπε-
γράμμισε τὴν ὑψίστη σημασία 
τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἐφ᾿ ὅσον 
ἡ εὐλογία καὶ πνευματικὴ 
ὠφέλεια ἀπὸ κάθε Μονα-
χικὴ Ἀφιέρωσι, ἡ Ὁποία 
ἔχει γαμήλιο χαρακτῆρα 
(Νύμφη Ψυχὴ-Νυμφίος Χρι-
στός), διαχέεται κυριολεκτι-
κὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ ἔτσι 
συντελεῖ στὴν σωτηρία τοῦ σύμ-
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παντος κόσμου. Ἀναφέρθηκε ἐ-
πίσης στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο

Φιλάρετο, τὸν ὁποῖον ἐκο-
σμοῦσαν ἡ Φιλοθεΐα καὶ 
ἡ Φιλανθρωπία, καὶ 
ὑπενθύμισε τὴν ἀνάγ-
κη τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ 

ἀγῶνος στὴν ἐν Χριστῷ 
πορεία μας. Χωρὶς ἐν ταπει-

νώσει προσευχὴ καὶ ἐσωτερικὴ 
ἐργασία, οἱ φιλανθρωπίες μας ἐκφράζουν μόνον ἕναν γυμνὸ 
οὑμανισμό, ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πραγμάτωσι τῆς κλή-
σεώς μας, δηλαδὴ στὴν θέωσι. Χωρὶς συμπάθεια-εὐσπλαγ-
χνία καὶ ἔμπρακτη, θυσιαστικὴ ἀγάπη γιὰ τὸν Ἀδελφό μας, οἱ 
ὁποιεσδήποτε φιλόθεες ἐνασχολήσεις καὶ ἀσκήσεις μας ἀδυ-
νατοῦν νὰ μᾶς ἑνώσουν μὲ τὸν Κύριο τοῦ Ἐλέους.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Χριστό μας γιὰ τὴν δω-
ρεὰ τῆς Χάριτός Του στὸν Σύλλογό μας, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν 
ἀνανέωσι καὶ ἀναδιάρθρωσί του, συνεχίζει νὰ ἐπιτελῆ ἑνα 
πολύπλευρο φιλανθρωπικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἔργο, παρὰ τὶς 
ὁλοὲν καὶ δυσχερέστερες ἐπικρατοῦσες συνθῆκες.

* * *
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Μετὰ τὸ πέρας τῆς  
Θείας Λειτουργίας ἡ σε-
βαστὴ Γερόντισσα Ἰου-
στῖνα καὶ ἡ φιλόξενη 
Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς 
ἐδεξιώθησαν τοὺς πάν-
τας στὸ Μεγάλο Ἀρχον-
ταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
ὅπου τόσο ἡ Πρόεδρος 

τοῦ Συλλόγου κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, ὅσο καὶ 
ἡ πρώην Πρόεδρος κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη 
ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς 
τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον 
Ποιμένα μας. Ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ 
εὐχήθηκε ἐκ μέρους τοῦ «Ἐργαστηρίου 
Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τό-
σο τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου (τοῦ καὶ 
«κηδεμόνος» τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»), ὅσο καὶ τὶς 
νεόκουρες Ἀδελφές, μία ἐκ τῶν ὁποί-

ων διατελεῖ Μέλος τοῦ 
«Ἐ.Ἐ.Ε».

Κατὰ προτροπὴν τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας, ἡ σεβαστὴ 
Γερόντισσα Ἰουστῖνα ἔθεσε δοξο-
λογικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ τὴν κατα-
κλεῖδα τῆς πλήρους Χάριτος Ἀγρυ-

πνίας.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...




