
■ Προεόρτιο Προσκύνημα στὴν Φάτνη τοῦ Κυρίου μας

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα 
«Ἀσθενὴς ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθέ Με»

Σάββατο, 18η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο, 18.12.2016 ἐκ. ἡμ., Μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος  

Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, 
Ε’ Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Χρι-
στουγέννων, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν 
συμμετοχὴ καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ,  τὸ τρίτο Προσ-
κύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ «Κ.Α.Α.Π.» Κέντρο Ἀποθεραπείας 
καὶ Ἀποκατάστασης Παίδων, πρώην «Π.Ι.Κ.Π.Α.», στὴν Βού-
λα Ἀττικῆς (στὴν ἀκτὴ τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου, 20 χλμ. ἀπὸ τὸ 
κέντρο τῆς Ἀθήνας), ὅπου φιλοξενοῦνται 70 παιδιὰ μὲ Εἰδικὲς 
Ἀνάγκες, τὰ ὁποῖα ἢ ἐγκατελείφθησαν ἢ ἀπεμακρύνθησαν 
γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας εἶχε προτρέψει τὰ ὑπεύ-
θυνα Μέλη τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος», νὰ μὴν 
πτοηθοῦν ἀπὸ τὰ λίαν δυσμενῆ Ἐνημερωτικὰ Δελτία Καιροῦ 
καὶ τὶς χιονοπτώσεις, ἀλλὰ νὰ φροντί-
σουν γιὰ τὴν πραγματοποίησι ὁπωσ-
δήποτε τοῦ τελευταίου αὐτοῦ συλλο-
γικοῦ σταθμοῦ στὴν Πορεία μας πρὸς 
τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ...

Καὶ πράγματι, μία 70μελὴς Ὁμάδα, 
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ἐκ τῆς ὁποίας ἀρκετὰ παιδιὰ καὶ ἔφη-
βοι, ἀξιώθηκε νὰ προσκυνήση προεόρ-
τια τὸν Ἐρχόμενον Χριστόν μας, στὸ 
πρόσωπο τῶν μικρῶν τούτων Ἀδελ-

φῶν μας, τῶν χαριτωμένων παιδιῶν, 
τὰ ὁποῖα, ἐκτὸς ἀπὸ ὅλες τὶς «εἰδικὲς ἀνάγ-

κες», ἔχουν κυρίως ἀνάγκη ἀπὸ ἀγάπη καὶ στοργή, καὶ τὰ 
ὁποῖα, παρὰ τὶς ποικιλόμορφες ἀναπηρίες τους, ἔχουν εἰδικὸ 
χάρισμα νὰ εἰσπράττουν καὶ νὰ ἀνταποκρίνωνται στὴν Ἀγά-
πη, ὅταν αὐτὴ προσφέρεται μὲ εἰλικρίνεια καὶ ἐγκαρδιότητα.

* * *
Τοὺς Προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ἡ γνωστὴ καὶ ἀγαπητή μας 

ἐν Χριστῷ κα Βασιλικὴ Κοσκινᾶ καὶ τοὺς ξενά-
γησε, συνωδευομένη ἀπὸ μερικὰ παιδιὰ τοῦ 
Ἱδρύματος, στοὺς θαλάμους, ὅπου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμένας μας καὶ οἱ λοιποὶ Προ-
σκυνητὲς εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρά-
σουν στὰ παιδιά, ἔστω καὶ γιὰ λίγα λεπτὰ 
στὸ καθένα, τὴν ἐν Χριστῷ στοργὴ καὶ τρυφερό-
τητά τους καὶ νὰ τοὺς μοιράσουν τὰ δωράκια τους, ἐνῶ Μέλη 
τῆς «Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιᾶς» τραγουδοῦσαν Κάλα-
ντα καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα τῆς Παραδόσεώς μας.

Κατόπιν οἱ Διακόνισσες, οἱ ὁποῖες φροντίζουν τοὺς μικροὺς 
τροφίμους μὲ μητρικὴ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνησι, προσέφε-
ραν στὴν Ὁμάδα κεράσματα σὲ μία εὐρύχωρη αἴθουσα, ὅπου 
ἐπανελήφθησαν Κάλαντα καὶ ἄλλα δημοτικὰ τραγούδια, τὰ 
ὁποῖα σύντομα ὅλοι συνέψαλλαν, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἐπισκέ-
πτες-προσκυνητὲς καὶ φιλοξενούμενοι.  

Ἡ συνάντησις αὐτὴ ἐξελίχθηκε σὲ μία οἰκογενειακὴ πνευ-
ματικὴ ψυγαγωγία, μὲ μελωδίες, χειροκροτήματα καὶ Κρη-
τικοὺς σκοπούς, στοὺς ἤχους τῶν ὁποίων ἐχόρευσαν χέρι μὲ 

χέρι νέοι τῶν ἔσω καὶ τῶν ἔξω...
Μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἀναμνηστικὴ φωτο-

γραφία καὶ τὴν παράδοσι τῶν ἀπα-
ραιτήτων γιὰ τὸ Ἵδρυμα εἰδῶν (κλι-
νοσκεπάσματα καὶ ροφήματα) ὡλο-

κληρώθηκε τὸ Προσκύνημα στοὺς μικροὺς 
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τούτους Ἀδελφούς μας, πλησίον τῶν ὁποίων κατανοεῖ κανεὶς 
βιωματικὰ τὰ λόγια τοῦ Σωτῆρος μας:  «...οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν 
οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς...».

* * *
Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, δόθηκε καὶ ἄλλη μία μεγάλη 

εὐλογία στὴν προσκυνηματικὴ Ὁμάδα, μὲ τὴν ἐπίσκεψι στὸν 
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου θησαυρίζονται τὰ 
ἱερὰ Λείψανα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης, Προστάτι-
δος τῶν ἑβδομαδιαίων Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, ὡς καὶ τοῦ Ἁγίου Ἱερο-
μάρτυρος  Γρηγορίου Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

* * *
Μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καὶ πνευματικῆς χαρμολύ-

πης γιὰ τὴν συγκλονιστικὴ ἐμπειρία 
τῆς ἡμέρας ἐκείνης, οἱ Προσκυνητές, 
μικροὶ καὶ μεγάλοι, κατενόησαν τὸ 
χρέος ὅλων μας νὰ ἀναπέμπουμε 
συχνὰ στὸν Εὔσπλαγχνο Σωτῆρα 
μας δύο εὐχές: μία ἱκεσία γιὰ τοὺς 
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Ἐλαχίστους Ἀδελφούς μας, τοὺς 
ἔχοντας Εἰδικὲς Ἀνάγκες, καὶ 
μία εὐχαριστία γιὰ τὸ δῶρο τῆς 
σωματικῆς καὶ διανοητικῆς ὑγεί-
ας - ἕνα τάλαντο, τὸ ὁποῖο καλού-
μεθα νὰ αὐξήσουμε ἐν Χριστῷ, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ, διακονία τῶν 
Ἀδελφῶν μας καὶ ψυχική μας σωτηρία.Ἀμήν!

† Γ.Ἱ.Μ.


