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■ Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος 

Τὴν Τρίτη πρὸς Τετάρτη, 30.11-1.12.2016 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ 
 ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου αὐτοῦ, ὁ Σύλλογος 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος 
ὁ Ἐλεήμων» ἐπραγματοποίησε, στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν 
Ἀττικῆς, Πανηγυρικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ 
Ἀγρυπνία μὲ Ἀπόδειπνο, πλήρη Ἀσματικὴ 

Ἀκολουθία καὶ Θεία Λειτουργία.
Τῆς ὅλης κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας προΐστατο 

ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, Ἐμπνευστὴς καὶ καθοδηγητὴς τῶν συν-
εχῶς αὐξανομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συλλόγου.

Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Γεώργιος 
Γιὰν καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται 
Πατέρες Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ καὶ Ὑποδιάκονος Ἀντώνιος, 
καθὼς καὶ ο εὐλαβὴς Ὑποδιάκονος Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ τὶς 
Ἱερὲς Μονὲς τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-
λων καὶ τῆς Παναγίας Μυρτιδι-
ωτίσσης Ἀφιδνῶν, τὰ Μέλη τοῦ 
νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ ἄλλοι, 
Μέλη καὶ εὐλαβεῖς φιλάρετοι 
Ἀγρυπνιστές, ἦσαν παρόντες 
καὶ συμπροσευχόμενοι, ἐκ τῶν 
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ὁποίων πολλοὶ μετέλαβαν τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης μας
ἀναφέρθηκε στὴν ἀναγνωσθεῖσα 

θαυμάσια περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν ὁποία ὁ Χριστός 
μας, μᾶς προτρέπει νὰ εἴμεθα σὲ συνεχῆ ἐγρήγορσι, γιὰ νὰ 
ὑποδεχώμεθα συνεχῶς τὸν Νυμφίο Χριστό. Σὲ ὅσους ἐπιδει-
κνύουν αὐτὴν τὴν ἐγρήγορσι, ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος εἰσῆλθε 
στὴν ἱστορία γιὰ νὰ διακονήση τὸ πλάσμα Του καὶ νὰ τοῦ χα-
ρίση τὴν σωτηρία καὶ τὴν Βασιλεία Του, ὁ Ὁποῖος ἐγονάτισε 
ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν καὶ ἔνιψε 
τοὺς πόδας Αὐτῶν, ὑπόσχεται ὅτι 
θὰ γίνη καὶ πάλι Διάκονος Αὐτῶν 
στὸ Δεῖπνο τῆς Αἰωνίου Βασιλείας 
Του, στὴν Δόξα τῶν Ἐσχάτων...

 Ἡ ἐγρήγορσις αὐτὴ ἐκφράζεται 
κατὰ πρῶτο λόγο στὴν Διακονία τοῦ 
Ἀδελφοῦ μας, μὲ τὸν ὁποῖον ἔχει ταυτισθῆ ὁ Κύριός μας.
Πρέπει νὰ εἴμεθα σὲ συνεχῆ ἐγρήγορσι, διότι ὁ κλέπτης, ὁ 

ἐχθρός μας, προσπαθεῖ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ εἰσέλθη στὴν 
ψυχή μας, νὰ μᾶς κλέψη τὸν θησαυρὸν τῆς πίστεως μας, τῆς 
ἀγάπης μας πρὸς τὸν Χριστό μας, καὶ νὰ μᾶς προσκολλήση 
στὴν φιλαυτία μας, νὰ παρεμποδίση τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸν 
ἑαυτόν μας.
Ἂς μῆ λησμονοῦμε τὸ διαρκὲς χρέος τῆς ποικίλης Διακονίας 

τοῦ Ἀδελφοῦ μας, ὥστε νὰ εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ ὑποδεχθοῦμε 
τὸν Κύριό μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Δεί-

πνου τῆς Βασιλείας νὰ ἔχουμε Διάκονό μας τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό μας...

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ 

σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα καὶ ἡ φιλό-
ξενη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ἐδεξιώθησαν 
ἅπαντας στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς, ὅπου κατὰ προτροπὴν τοῦ Σεβασμι-
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ωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ πρώτη Πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου κα Εἰρήνη Ἀρχον-
τούλη ἀναφέρθηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ 
στὴν τελευταία Διάλεξι τῶν Συνάξεων 
Γονέων –μία νέα πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας– τῆς κας Ἀναστασία 
Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου, μὲ θέμα 
«Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ “ὁρίων” καὶ 
τιμωρίας». 

Ὁ Ποιμενάρχης μας προέτρεψε τοὺς γο-
νεῖς καὶ τοὺς Πνευματικοὺς νὰ συμμε-
τέχουν στὶς Συνάξεις αὐτές, οἱ ὁποῖες 
ἀναδεικνύουν τὴν μεγάλη εὐθύνη τῶν 
γονέων, τοὺς ἐφοδιάζουν 

μὲ γνώσεις καὶ ἐμπειρεῖες, 
καὶ ἀναζωπυρώνουν τὸν ζῆλο 

τους γιὰ μία φωτισμένη Διακονία τῆς ἀνα-
τροφῆς τῶν τέκνων αὐτῶν.

Τέλος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποι-
να Λιβίζου- Πάγκαλη προσέφερε στὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας μίαν ἀνθοδέσμη, εἰς ἔνδειξιν 
εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν ἀνύστακτον αὐτοῦ φροντίδα καὶ κα-
θοδήγησι τῶν πνευματικῶν του τέκνων.

† Γ.Ἱ.Μ.


