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Mία νέα περίοδος ἐγκαινιάζεται 
γιὰ τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας

Πέμπτη Ἐπίσκεψις 
Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ

στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας
14-17η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τὴν εὐλο- 
 γία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

μας κ. Καλλινίκου καὶ ὑπὸ τὴν Σκέπην 
τῆς Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκε μία ἰδι-
αίτερα σημαντικὴ καὶ ἐλπιδοφόρος ποι-
μαντικὴ καὶ προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψις 
στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας στὴν 
Ἰταλία, ἀπὸ 14ης ἕως καὶ 17ης Ἰανουαρίου 
2017 ἐκ. ἡμ., ἡ πρώτη μετὰ τὴν πρὸς Κύ-
ριον ἐκδημία τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαὴλ 
(†  31.8.2016 ἐκ. ἡμ.).

Ὅπως καὶ στὶς προηγούμενες ἐπισκέψεις του, ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανός εἶχε προσκληθῆ ἀπὸ τὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἱεραπο-

στολῆς μας στὴν Σαρδινία, γιὰ νὰ 
συμμετάσχη στὴν Πανήγυρι τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφισίου, 
ἡ ὁποία τελεῖται κατ᾿ ἔτος τὴν Κυ-
ριακὴ μετὰ τὴν 15ην Ἰανουαρίου, 
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Μνήμη τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐφισίου, στὴν περιοχὴ Σε-
λάρτζιους τοῦ Κάλιαρι, τῆς πρωτευούσης τῆς Νήσου, ἀλλὰ 
καὶ στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, στὸ ὁμώ-
νυμο Μοναστήρι στὸ Μαρρούμπιο.

* * *
Παρὰ τὸ βεβαρημένο του πρόγραμμα καὶ τὶς ἐπείγουσες 

συνοδικὲς ὑποχρεώσεις του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεφάσισε 
νὰ μεταβῆ στὴν Σαρδινία μὲ μία ὁμάδα δεκατεσσάρων προσκυ-
νητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

 Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ εἶχε ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα, ἐφ᾿ 
ὅσον θὰ ἐγκαινίαζε τὴν ἔναρξι μιᾶς νέας περιόδου γιὰ τὶς 
δύο μικρὲς Κοινότητές μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν στὴν Σαρδινία μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ἀειμνήστου 
Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ. 

Καὶ πράγματι, διὰ τῶν εὐχῶν ἐκείνου καὶ τῶν δύο Ἱδρυτῶν 
τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινί-
ας, τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτων Ἰωάννου Σαρδινίας 
(† 13.7.2002) καὶ Κυπριανοῦ († 13.5.2013), ἡ παρουσία καὶ 
ἀποφασιστικότητα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένα μας λει-
τούργησε ἑνωτικὰ καὶ ἀνακαινιστικά, ἀπαλείφουσα μίαν 
ἄνευ οὐσίας χρονίζουσα διάστασι καὶ δίδουσα μία νέα ὤθη-
σι στὸ ὅραμα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς Νήσου.

* * *
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Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, 14.1.2017 
ἐκ. ἡμ., οἱ Ἱερομόναχοι π. Ἀντώνιος 
Πομπιάνου καὶ Μαριανὸς Ὄρρου καὶ 
ὀλίγοι πιστοὶ ὑπεδέχθησαν μὲ χαρὰ 
καὶ εὐγνωμοσύνη τὴν ὁμάδα τῶν 
ἐπισκεπτῶν-προσκυνητῶν στὸ ἀερο-
δρόμιο τοῦ Κάλιαρι.

Ἐν συνεχείᾳ, μετέβησαν στὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Κυπριανοῦ, Ἰουστίνης καὶ Ἐφισίου, ὅπου –μετὰ τὴν καθιερω-
μένη ὑποδοχή– ὁ π. Μαριανὸς «ξενάγησε» τὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στὸ Γρα-
φεῖο τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μιχαήλ, 
τὸ ὁποῖο εἶναι πλῆρες φωτογραφιῶν καὶ 
ἀναμνήσεων ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ μακαριστοῦ 
πνευματικοῦ του Πατρός.

Τὸ ἀπόγευμα, ἡ προσκυνηματικὴ ὁμά-
δα ἐπισκέφθηκε τὴν παλαιὰ πόλι τοῦ Κά-
λιαρι, καὶ τὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῆς πόλεως, 
ἀφιερωμένο στὴν Παναγία μας.

Στὴν μεγάλη κρύπτη, ὑπὸ τὸ θυσιαστή-
ριο τοῦ Ναοῦ, φυλάσσονται, ἐντοιχισμένα 

κάτω ἀπὸ τὴν ὀρθο-
μαρμάρωσι, ἱερὰ Λείψανα ἑκατοντά-

δων Ἁγίων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Μαρ-
τύρων, τῶν πρωτοχριστιανικῶν αἰ-
ώνων. Οἱ Προσκυνητὲς ἔψαλαν τὸ 
Ἀπολυτίκιο εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας 

τῆς Σαρδινίας ὡς καὶ ἕτερον τοῦ Ἁγί-
ου Μεγαλομάρτυρος Ἐφισίου, πόνημα 

καὶ δέησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
 * * *

Τὸ Σάββατο, 15.1.2017 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν 
Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου 
Καλυβίτου, ἡ ὁμάδα πραγματο-
ποίησε μαζὶ μὲ τὸν π. Μαριανὸ 
προσκύνημα στὸ ἱερὸ Νησίδιο τοῦ Ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀντιόχου.

Ὁ καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ 
Κάλιαρι, ἀφιερωμένος 

στὴν Παναγία μας.
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Ἁγίου Ἀντιόχου, Ἰαματικοῦ Ἀναρ-
γύρου, Φωτιστοῦ καὶ Πολιούχου 
τῆς Νήσου, ἀλλὰ καὶ Προστάτου 
ὅλης τῆς Σαρδινίας. Στὸν ὁμώ-
νυμο Ναὸ τοῦ Ϛ’ αἰῶνος, κτι-
σμένο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου, 
εὑρίσκονται εὐπρεπισμένα πρὸς 
προσκύνησι τὰ ἱερὰ Λείψανα Αὐτοῦ.

Ὑπὸ τὸ Ναὸν σώζεται ἕνα μέρος τῶν ἀρχαίων Κατακομβῶν 
προχριστιανικῆς νεκροπόλεως. Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Ἀντίοχος ἀσκη-
τεύων, ἐκήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐκοιμήθη τὸ ἔτος 127, προσ-
ευχόμενος, ἐνῶ ἀνέμεναν αὐ-
τὸν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες, προ-
κειμένου νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ 
Μαρτύριο. 

Στὶς Κατακόμβες αὐτὲς δημιουρ-
γήθηκε χριστιανικὸ Κοιμητήριο, 
χρησιμοποιούμενο ἕως τοῦ Ζ’ αἰ.

Τὸ ἀπόγευμα, μετὰ τὸν πανηγυρικὸ Ἀναστάσιμο καὶ Μαρ-
τυρικὸ Ἑσπερινό, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐπισκέ-
φθηκε ἕναν ἀσθενῆ στὴν κατοικία του, στὸν ὁποῖο διάβασε 
τὶς κατάλληλες εὐχές, ἐμφυσήσας στὴν δοκιμαζομένη οἰκο-
γένεια ἐλπίδα καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.  

* * *
Τὴν Κυριακή, 16.1.2017 ἐκ. ἡμ., Κυριακὴ τοῦ Ζακχαίου, ἐπὶ τῇ 

Συνάξει τῆς τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἐτελέσθη 
ἐκ μεταθέσεως ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφισίου 
(† 15η Ἰανουαρίου 303 ), Πολιούχου τοῦ Κάλιαρι καὶ τῆς χηρευ-
ούσης Ἐπισκοπῆς Νόρα.

Ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος καὶ Μαρτυρικὸς Ὄρθρος ἑλληνιστί. 
Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτα-

τος Ποιμένας μας ἀνέγνωσε τὶς 
Εὐχὲς εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχού-
μενον, γιὰ τὴν ἐπίσημη ἔντα-
ξι τριῶν Ἀδελφῶν μας, ὧν τὰ 
ὀνόματα Βινίτσιος, Κάρλος καὶ 
Λουκία, στὴν Τάξι τῶν Κατη-
χουμένων, οἱ ὁποῖοι πρόκειται 

Τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀντιόχου.
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νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Βάπτισμα τὴν 
Πεντηκοστή.

Στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουρ-
γία προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας. Συμμετεῖχαν 
οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμαν-
δρῖται π. Μαριανὸς Ὄρρου, Ἐφη-
μέριος τοῦ Ναοῦ, καὶ π. Ἀντώνιος Πομπιάνου, ὡς καὶ οἱ Ἁγιο-
κυπριανῖτες Πατέρες Ἱεροδιάκονος Ἰωσὴφ καὶ Ὑποδιάκονος 
Γέρων Ἀντώνιος, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητές, τὸ Μικρὸν 
Ποίμνιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀρκετοὶ φίλοι καὶ 
Κατηχούμενοι.

Μὲ τὸ Ἀναστάσιμο αὐτὸ Συλλείτουρ-
γο ἐσφραγίσθη μυστηριακῶς τὸ 

δῶρο τῆς ἐπανενώσεως τῶν ἐν 
Σαρδινίᾳ εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν.
Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, πρὸ τοῦ 

Δι᾿ εὐχῶν, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τὸν Θεὸν γιὰ τὸ δῶρο τῆς συμμε-

τοχῆς τῶν ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητῶν στὴν Πανήγυρι καὶ 
γιὰ τὶς ἄφθονες εὐλογίες, τὶς ὁποῖες ἐδαψίλευσε εἰς αὐτοὺς 
ἡ Θεία Χάρις. 

Ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ καὶ τὸ 
Μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἀπευθύνει ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος, ὁ πρώην 
ἀρχιτελώνης καὶ κατόπιν Ἀπόστολος, σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν, 
ὅπως ἐκεῖνος, νὰ ἰδοῦν τὸν Χριστόν: δὲν σκέφθηκε τὴν κοι-
νωνικὴ θέσι του, τὴν ὑπόληψί του, τὸ τί θὰ εἰπῆ ὁ κόσμος, 
ἀλλὰ ταπεινώθηκε καὶ ἀνέβηκε στὴν συκομορέα γιὰ νὰ ἰδῆ 
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τὸν Σωτῆρα μας. Καὶ ἐμεῖς, γιὰ 
νὰ ἐκπληρωθῆ τὸ μεγάλο Ὅραμά 
μας νὰ ἰδοῦμε, νὰ συναντήσουμε 
τὸν Χριστό μας, πρέπει νὰ ἀψη-
φοῦμε τὴν γνώμη καὶ τὴν δόξα 
τοῦ κόσμου καὶ νὰ ανοίγουμε διὰ 
τῆς ταπεινώσεως τὴν ὕπαρξί μας 
στὸν Ἐρχόμενο Σωτῆρά μας.
* * *

Μετὰ τὸ ἑόρτιο γεῦμα Ἀγάπης, οἱ προσκυνητὲς μετέβησαν 
στὴν ἀρχαία πόλι τῆς Νόρα, μία ὥρα περίπου 
νοτίως τοῦ Κάλιαρι, συνοδείᾳ τοῦ π. Μα-
ριανοῦ.

Ἡ πόλις, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὴν περίοδο 
τῶν Φοινίκων (Θ’-Η’ αἰ. π.Χ.), ἤκμαζε 
κατὰ τὴν ρωμαϊκὴ περίοδο (Γ’ αἰ. π.Χ. - Ε’ 
αἰ. μ.Χ.), ὅπως μαρτυροῦν τὰ ἐντυπωσι-
ακὰ σωζόμενα ἐρείπεια. Ἐγκαταλείφθη-
κε τὸ Η’ αἰ. μ.Χ., καθὼς βυθιζόταν στα-
διακὰ στὴν Μεσόγειο Θάλασσα.

Πρὸ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, οἱ ἐπι-
σκέπτες προσεκύνησαν ἕνα τμῆμα τῶν σεπτῶν Λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου Ἐφισίου, στὸν Ναὸ Αὐτοῦ, ρωμαϊκοῦ ρυθμοῦ (ΙΑ’ 
αἰ.), κτισμένον ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ὁμάδος στὸ κατάλυμά της, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε ἕναν ἀκόμη 
ἀσθενῆ καὶ τὴν οἰκογένειά του. Ἀργότερα τὸ βράδυ, εἶχε μία 
συνάντησι μὲ τὸν π. Μαριανό, ὅπου συνεζήτησαν τὴν νέα 

Ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἐφισίου.

Τὸ Ἱερὸν Λείψανον τοῦ 
Ἁγίου Ἐφισίου.
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κατάστασι τῆς Κοινότητός 
μας στὴν Σαρδινία μετὰ τὴν 
κοίμησι τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μιχαήλ, καὶ τὶς προοπτικὲς 
γιὰ τὸ μέλλον της. 

* * *
Τὴν Δευτέρα, 17.1.2017 ἐκ. 

ἡμ., Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, 
ἡ προσκυνηματικὴ ὁμάδα ἀνεχώρησε μαζὶ μὲ τὸν π. Μα-
ριανὸ καὶ τὴν κα Ἀντωνία, παλαίμαχο Μέλος τοῦ Ποιμνίου 
μας στὴν Σαρδινία, γιὰ τὸ Μαρρούμπιο, ΒΔ τῆς Νήσου, προ-
κειμένου νὰ συμμετάσχουν στὴν Πανήγυρι τῆς Μονῆς, τὴν 
ὁποια ἔχει ἀνεγείρει ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀντώνιος Πομπιάνου.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Συλλειτούργου προΐστατο ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης μας. Συμμετεῖ-

χαν ὁ ἑορτάζων π. Ἀντώνιος Πομ-
πιάνου, ὁ π. Μαριανὸς Ὄρρου, οἱ 
Ἁγιοκυπριανῖτες Πατέρες Ἱεροδι-
άκονος Ἰωσὴφ καὶ ἐπίσης ἑορτά-
ζων Ὑποδιάκονος Γέρων Ἀντώνι-

ος, ὀλίγοι πιστοὶ καὶ οἱ ἐξ Ἑλλάδος 
ἐπισκέπτες. 

Παρέστη καὶ ὁ π. Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν πλησιόχωρη Ἐνορία μαζὶ 
μὲ τὸν ἀνηψιὸ τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωάννου.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἐψάλη στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ ἰταλικά.
Στὴν Ὁμιλία του, πρὸ τοῦ Δι᾿ εὐχῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-

μένας μας εὐχήθηκε στὸν π. Ἀντώνιο καὶ τοὺς λοιποὺς ἑορ-
ταζομένους χρόνια πολλά, καλὴ μετάνοια, καὶ πλουσίους 
καρποὺς στὴν Διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρθηκε ἔπει-
τα στὸ Μήνυμα τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει ὁ 
Ἐραστὴς τῆς Ἐρήμου διὰ τοῦ Ἀπολυ-
τικίου του: «Τόν ζηλωτὴν Ἠλίαν τοῖς 
τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ 
εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πά-
τερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας 
οἰκιστής, καὶ τὴν οἰκουμένην ἐστήρι-
ξας εὐχαῖς Σου, διὸ πρέσβευε Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν». Τὸ 
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Μήνυμα αὐτὸ εἶναι στὴν οὐσία του Κοινωνικὸ 
Μήνυμα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος μᾶς κα-
λεῖ, ἀφοῦ διὰ τῆς μετανοίας, τῆς γενικῆς 
ἐγκρατείας καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως ἑτοιμά-
σουμε τὰς τρίβους γιὰ νὰ ἔλθη νὰ κατοική-
ση μέσα μας ὁ Θεός, νὰ γίνουμε στήριγμα 
τῶν Ἀδελφῶν μας, σὲ μία κοινωνία, τὴν ὁποίαν 
κυριεύει ὅλο καὶ περισσότερο τὸ σκότος καὶ ἡ Ἀποστασία. Ἂς 
μᾶς κατέχη ἡ συναίσθησις τῆς εὐθύνης μας: ἡ σωτηρία τοῦ κό-
σμου εἶναι στὰ χέρια ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν.  

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας, προσέφερε ὁ π. Ἀντώνιος καὶ οἱ 

πιστοὶ μοναστηριακὸ κέρασμα, 
ἀκούσθηκαν ψαλμωδίες καὶ ἕνας 
Ὕμνος στὴν Παναγία μας στὴν 
τοπικὴ διάλεκτο, πόνημα τοῦ Ἀει-

μνήστου Μητροπολίτου Ἰωάννου.
Ἔπειτα, ὁ π. Ἀντώνιος καὶ ὁ π. Ἰωσὴφ 

συνώδευσαν τοὺς ἐπισκέπτες στὸ Δημοτικὸ Κοιμητήριο, 
ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο στὸ Μνῆμα τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου 
(† 13.7.2002) καὶ τοῦ Ἱερέως μας π. 
Μάριου Βulla († 2001). 

Ἐν συνεχείᾳ, μετέβησαν ὅλοι στὴν
πλησιόχωρη Ἀρμπορέα, ὅπου πα-
ρετέθη ἑόρτιο γεῦμα, στὸ τέλος τοῦ 
ὁποίου τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας τὸν εὐχήθηκαν ἐπὶ τῇ πεντη-
κονταετίᾳ τῆς εἰσόδου αὐτοῦ στὸ στάδιο τῆς Μοναχικῆς Πο-
λιτείας, ἐκφράζοντες τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ τὴν βαθειά 
τους εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν θυσιαστικὴ καὶ εὔσπλαγχνη πο-
λύπλευρη φροντίδα του.

Μετὰ τὴν συγκινητικὴ αὐτὴ συνεστίασι, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμένας μας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀνεχώρησαν εὐσπευ-
μένως γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο, ὅπου τοὺς περίμεναν ὀλίγοι πι-
στοὶ γιὰ νὰ τοὺς ἀποχαιρετήσουν καὶ νὰ ζητήσουν τὶς προσ-
ευχές τους.

* * *
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Πάλιν καὶ πολλάκις θὰ ἐπαναλάβουμε τὸ «Δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκα!» γιὰ τὴν πέμπτη αὐτὴ Ποιμαντικὴ καὶ Προσ-
κυνηματικὴ Ἐπίσκεψι στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Σαρδινίας.

Ἦταν μία ἐπίσκεψις-σταθμός, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ἀγαπη-
τικὴ ἀποφασιστικότητα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένα μας 
ἔφερε, Χάριτι Θεοῦ, γλυκεῖς καρποὺς ἑνότητος καὶ ἀνακαι-
νίσεως στὸ ἡρωϊκὸ Ποιμνίο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς 
εὐλογημένης αὐτῆς Νήσου. 

Ἂς προσευχώμεθα ἡ πνευματικὴ αὐτὴ δωρεὰ νὰ ἑδραι-
ωθῆ, ὥστε οἱ Ἀδελφοί μας νὰ γίνουν στήριγμα καὶ φῶς γιὰ 
τὶς καλοπροαίρετες ψυχές, ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ.

† Γ.Ἱ.Μ.


